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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1. Centrální zadavatel
Centrální zadavatel:
Statutární zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:
Adresa profilu
centrálního zadavatele:

Statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda, primátor města
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
00261238
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Ing. Věra Havlová
412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html

1.2. Pověřující zadavatelé
Centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů,
kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
1.3. Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídek účastníků (dále jen „Zadávací dokumentace“) v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle
ZZVZ.
Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a jeho prováděcími
předpisy.
V následujícím textu se termínem „Zadavatel“ rozumí Centrální zadavatel i každý jednotlivý pověřující
zadavatel.
1.4. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé uzavřou s jedním vybraným účastníkem smlouvu, která
bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dodávek zemního plynu a sdružených služeb včetně
zajištění distribuce zemního plynu.

2. PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dodávkách plynu v předmětu plnění
platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dodávkách plynu.
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
 fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam
zadavatelů.
 Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslech vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),


zajištění rezervace příslušné distribuční kapacity dodavatelem v souladu s podmínkami
Pravidel trhu s plynem,



zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění
systémových služeb,
 zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Zakázka je zadávána pro dodávky v období od 1.7.2019 do 31.12.2020. Specifikace odběrných míst
je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).
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V období od 1.9.2019 budou průběžně připojována další odběrná místa, která jsou blíže
specifikována s datem připojení v příloze č. 1.
Jedná se o maloodběr s počtem odběrných míst 45 a v předpokládaném celkovém množství 3 477
MWh (tj. cca 2 300 MWh/rok). Jedná se o předpokládané množství jak odběrných míst tak množství
plynu, které se může v průběhu plnění veřejné zakázky zvýšit nebo snížit. Veřejný zadavatel
negarantuje, že předpokládané množství plynu bude skutečně odebráno.
2.2. Druh veřejné zakázky
Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je
Popis
Zemní plyn

CPV
09123000-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:
3 100 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaný odběr zemního plynu v jednotlivých obdobích a dle odběrných míst Zadavatele je
odhadnut na základě odběrů v letech 2017 a 2018.
(Předpokládaná cena této VZ je stanovena bez poplatků za distribuci, tyto poplatky nebudou
v rámci e-aukce hodnoceny – jsou pevně stanovené platnou legislativou.)

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Předpokládaný termín zahájení plnění
00:00:00 hodin dne 01.07.2019
Doba plnění
24:00:00 hodin dne 31.12.2020
4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje poskytování dodávek pro něj a jím zřízené organizace uvedené v Příloze č. 1
této zadávací dokumentace.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
5.1. Stanovení technických podmínek
Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví, předmět veřejné
zakázky je definován vyčerpávajícím způsobem v části 2 této zadávací dokumentace.
5.2. Dodatečné dodávky
V případě, že se v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné dodávky nezahrnuté ve
sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se ZZVZ.
5.3. Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1. Nabídková cena
6.1.1. Nabídkovou cenou je jednotková cena uvedená v Kč bez DPH za 1 MWh dodaného
zemního plynu podle Přílohy č. 3.
Nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez DPH, bez spotřební daně ze zemního plynu a bez
regulovaných cen (platby za přepravu plynu, za distribuci plynu, za uskladnění plynu a za
služby operátora trhu). Dodavatel není oprávněn účtovat zadavateli žádné další platby
související s předmětem plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí být cenou pevnou,
nezávislou na změně podmínek v průběhu celé doby realizace veřejné zakázky (například
za nepředpokládaného zvýšeného či sníženého odběru zemního plynu). Nabídková cena
musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu
české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky.
6.1.2. Zadavatel v Příloze č. 2 uvádí plánovaná množství odebraného zemního plynu
jednotlivými přistupujícími subjekty.
Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, bude vyhodnocena ta nabídka,
u které bude nejnižší součin nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství
odebraného zemního plynu uvedených v Příloze č. 3. Zadavatel upozorňuje na to, že tato
množství vychází ze spotřeby let 2017 a 2018. Uvedení plánovaného množství
neznamená, že jej zadavatel skutečně odebere. Plánované množství se tak může zvýšit či
snížit.
6.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
6.3. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši
DPH a cenu celkem s DPH.
6.4. Cena za regulovanou část bude uvedena samostatně (platby podle závazných cenových podmínek

stanovených ERÚ, platných v době realizace předmětné veřejné zakázky – konkrétně platbu za
přepravu plynu, za distribuci plynu, za uskladnění plynu a za služby operátora trhu. Dodavatel není
oprávněn účtovat zadavateli žádné další platby související s předmětem plnění veřejné zakázky.

Jedná se o platby podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných v době
realizace předmětné veřejné zakázky – konkrétně platbu za přepravu plynu, za distribuci plynu,
za uskladnění plynu a za služby operátora trhu. Dodavatel není oprávněn účtovat zadavateli
žádné další platby související s předmětem plnění veřejné zakázky..
Výši daně z plynu taktéž uvede uchazeč samostatně.
6.4.1. Dojde-li k zákonné změně DPH nebo daně ze zemního plynu nebo platby za
regulovanou část dodávky plynu v průběhu plnění veřejné zakázky, upraví se DPH i daň
ze zemního plynu podle nové výše. Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové
ceny bez DPH, pak změna daně nemá na výši nabídkové ceny vliv tj. celková cena za
dodávku zemního plynu (neregulovaná část ceny zemního plynu) bez DPH a bez daně ze
zemního plynu, nesmí být překročena.

7. ZMĚNA ZÁVAZKU
V případě, že se v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné dodávky nezahrnuté ve
sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu zejména s § 222
ZZVZ.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné
a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky a platební podmínky jsou uvedené
zemní plyn Děčín 2019
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v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace a Zadavatel požaduje zahrnout zde uvedené podmínky v plném
rozsahu do návrhu smlouvy, kterou účastník předloží ve své nabídce.
Účastník je povinen v nabídce předložit vlastní návrh smlouvy na celý předmět plnění veřejné zakázky.
Účastník je povinen vyhotovit návrh smlouvy v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ostatními právními předpisy. Návrh smlouvy
musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce účastníka. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat
zadávacím podmínkám, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění
zadavatele, uvedená v této Zadávací dokumentaci.
Zadavatel upozorňuje, že smlouva o sdružených službách dodávkách zemního plynu se zapracovanými
obchodními a platebními podmínkami Zadavatele stanovenými tímto článkem zadávací dokumentace
a za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky se bude uzavírat s každým z pověřujících zadavatelů
zvlášť - seznam pověřujících zadavatelů viz Příloha č. 1.
Centrální Zadavatel bude pořizovat v rámci tohoto centralizovaného zadávání v souladu s § 9 odst. 6
ZZVZ dodávku zemního plynu i pro vlastní potřebu a uzavře samostatnou smlouvu s vybraným
dodavatelem na dodávku zemního plynu.
Smlouvu s vybraným dodavatelem jsou v budoucnu oprávněny uzavřít další osoby a subjekty založené
nebo zřízené statutárním městem Děčín.
V rámci nabídky postačí, pokud uchazeč předloží jeden návrh smlouvy, kdy na straně zákazníka
v záhlaví smlouvy uvede najednou všechny pověřující zadavatele uvedené v Příloze č. 1.

9. JISTOTA
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 150 000 Kč (slovy
jednostopadesáttisíckorunčeských).
9.1. Jistotu může účastník poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:
Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:
Číslo účtu:
19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)
Variabilní symbol:
1900303
Konstantní symbol:
(uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro
složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)
Specifický symbol:
8136
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do okamžiku
skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který
má být jistota vrácena po jejím uvolnění.
9.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli
nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo
pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je
účastník svou nabídkou vázán.
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.
Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či
poskytnutí bankovní záruky.
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10. KVALIFIKACE
10.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce tohoto bodu
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce tohoto bodu písm.
a) splňovat osoby uvedené ve druhém odstavci a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
10.2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
10.2.1. Prokázání základní kvalifikace
V souladu s ustanovením § 74 ZZVZ požaduje zadavatel prokázání způsobem dle § 75 odst. 1
ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
10.3. Ekonomická kvalifikace
Není vyžadována.
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10.4. Technické kvalifikační předpoklady
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci
čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží seznam dodávek včetně uvedení
identifikačních a kontaktních údajů odběratelů prokazujících, že v posledních 3 letech dodal
nejméně 3000 MWh zemního plynu, přičemž toto osvědčení bude dokladovat dodávku zemního plynu
v minimálním objemu 1000 MWh za jeden rok v daném období. Rozhodným obdobím je období od
27.3.2016.
Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé
splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace, a musí obsahovat:
 identifikaci odběratele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;
 název realizované zakázky;
 popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně s uvedením množství dodaného plynu);
 místo a dobu realizace zakázky (ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR);
10.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky)
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba
podepsat oprávněnou osobou.
Zadavatel upozorňuje ve vztahu k § 211 ZZVZ, že vítězný účastník bude dokládat všechny doklady,
kterými je prokazována kvalifikace v elektronické podobě – tyto musí být buď originály či ověřené kopie
(tzn. elektronicky podepsané či autorizované konverze). V případě, že tyto doklady bude v originálech
obsahovat již nabídka, nebudou tyto následně vyžadovány.
Bude preferováno uzavření smlouvy elektronicky a následně zveřejněna objednatelem v Registru
smluv.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
10.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
10.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.
10.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem.
10.6.3. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Účastník prokáže kvalifikaci případných poddodavatelů dle § 85 ZZVZ:
 prokázáním základní a profesní způsobilosti stejným způsobem jakým účastník prokazuje
svoji kvalifikaci (viz výše);
 v případě nesplnění požadovaných kritérií způsobilosti, bude zadavatel požadovat nahrazení
tohoto poddodavatele;
 pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, který dle předchozího podbodu nesplnil
požadovaná kritéria, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí.
10.6.4. Kvalifikace a odpovědnost za plnění veřejné zakázky v případě společné účasti

dodavatelů

Bude-li předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů dle § 82 ZZVZ povinen prokázat základní způsobilost
a profesní způsobilost samostatně; v případě společné účasti dodavatelů zadavatel vyžaduje,
aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé společně a nerozdílně dle
§ 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ; dodavatelé jsou zároveň povinni předložit písemnou smlouvu, která
upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob
jednání vůči třetím osobám.
10.6.5. Změny kvalifikace
V případě změny kvalifikace účastníka po předložení dokladů v průběhu zadávacího řízení je
účastník povinen tuto změnu oznámit zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady (dle § 88 ZZVZ); v opačném
případě zadavatel bezodkladně účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace,
nejpozději však 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací
dokumentace dle § 98 odst. 1 ZZVZ.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického
nástroje.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky
https://zakazky.mmdecin.cz/.
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Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez
jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
11.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ
Vzhledem k povaze předmětu plnění nebude organizována prohlídka místa plnění.

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
12.1. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány v elektronické
https://zakazky.mmdecin.cz.

podobě

prostřednictvím

profilu

zadavatele

12.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 8.4.2019 do 10:00 hodin.
12.3. Otevírání obálek
Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení
dne 8.4.2019 v 10:30 hod.
na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly. Otevírání
nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně
podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu
zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání
obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci svými
nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a
činí 120 dnů.

14. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
14.1. Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky – „nejnižší nabídková cena“.
14.2. Způsob hodnocení nabídek
14.2.1. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a dále z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny.
Hodnocení nabízených cen proběhne prostřednictvím elektronické aukce (podle § 120 a § 121
ZZVZ). Následně budou ceny vzešlé z této elektronické aukce posouzeny a bude vybrána
nejvhodnější nabídka podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena bez DPH.
14.2.2. Podmínky a informace týkající se použití elektronických prostředků v elektronické aukci
včetně technických informací nezbytných pro elektronickou komunikaci:
Účastník je povinen, před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických
prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude
zpřístupněna od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy
ohlásit na kontaktní adrese: zakazky@mmdecin.cz, nebo na telefonní linku podpory
elektronického nástroje: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz).
Na pozdější technické problémy zjištěné na straně účastníka nebude brán zřetel.
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Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně budou účastníkům sděleny ve výzvě k účasti v
elektronické aukci.
14.2.3. Postup při elektronické aukci:
V den určený komisí pro posuzování a hodnocení nabídek rozešle Zadavatel všem účastníkům,
kteří nebyli z řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK výzvu k podání
nových aukčních hodnot do elektronické aukce (výzva k účasti v elektronické aukci).
Podrobnější informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou účastníkům poskytnuty ve
výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Výzvu obdrží účastníci minimálně 3 pracovní dny před konáním elektronické aukce.
Po ukončení elektronické aukce bude pro Zadavatele automaticky elektronickým nástrojem EZAK vygenerován protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých
uchazečů, ve které bude uvedena konečná nabídková cena uchazečů za 1 MWh a zároveň,
součin nabídkové ceny a Zadavatelem plánovaného množství odběru zemního plynu.
Podmínky snížení nabídkové ceny, tj. podmínky omezení nových aukčních hodnot
a podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni podávat nové aukční hodnoty:
Uchazeči budou moci měnit jednotkové ceny jednotlivých skupin odběrů.
Minimální krok snížení nabízené ceny je 1 % z konkrétní jednotkové ceny a bude vztažen k
předchozí jednotkové ceně účastníka.
Veškeré změny nabídkových cen je uchazeč povinen podepsat uznávaným elektronickým
podpisem vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Svou cenovou nabídku může uchazeč pouze snižovat s ohledem na stanovený minimální krok.
Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována
Informace, které budou uchazečům v průběhu elektronické aukce poskytnuty:
V průběhu vlastní aukce uchazeč uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší nabídky.

15. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
15.1. Nabídka účastníka
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:
 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
 Příloha č. 2 – seznam přistupujících subjektů (Příloha ZD č. 1)
 Příloha č. 3 - seznam odběrných míst (Příloha č. ZD č. 4)
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 popřípadě i Příloha č. 4 Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů –
Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala
nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje,
aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, jejíž
(jejichž) plnou moc doloží dodavatel k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc
přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být
nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.
15.2. Forma nabídky
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla rozdělena do adresářů pojmenovaných tak, aby bylo
zřejmé, který adresář obsahuje kvalifikační doklady, obchodní podmínky, vlastní nabídku a další
doklady dle bodu 15.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace
a Doklady o kvalifikaci viz bod 10.
15.3. Jazyk zpracování nabídky
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
15.4. Podání nabídky
Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) ZZVZ pomocí elektronického
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.
Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s
výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí
dne 8.4.2019 v 10:00 hodin.

16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz.
Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatel, je třeba postupovat dle § 104
ZZVZ.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
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19. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ. Za důvod hodný zvláštního
zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující
Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky přijatelných
nabídek.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Seznam přistupujících subjektů včetně kontaktů
Předpokládané množství odběru zemního plynu včetně seznamu odběrných míst
Tabulka nabídkové ceny pro zadávací řízení
Obchodní podmínky (návrh smlouvy)
Smlouva centrálního zadavatele
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Příloha č. 1 – Seznam zadavatelů s kontakty

Název

Statutární orgán

Adresa sídla

IČO

Kontakt

1

Statutární město Děčín

Jaroslav Hrouda, primátor

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

00261238

412593111

2

ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, p.o.

Mgr. Jaroslav Skála

Kamenická 1145, Děčín II

72743735

412526498

3

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.

Mgr. Jiří Brouček

Vrchlického 630/5, Děčín II

72743573

412516468

4

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.

Mgr. Alena Čuříková

Březová 369/25, Děčín III

72744529

412507303

5

ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.

Mgr. Miroslav Kettner

Školní 1544/5, Děčín VI

47274743

412539306

6

ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.

Mgr. Karel Rajchl

Vojanova 178/12, Děčín VIII

72743972

412528863

7

MŠ Děčín II, Riegrova 454/12, p.o.

Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

Riegrova 454/12, Děčín II

72744120

412516389

8

MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p.o.

Mgr. Jiřina Machačková

Klostermannova 1474/11, Děčín VI

72744286

412535026

9

MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.

Mgr. Iveta Mácová

Májová 372, Děčín XXXII

49888544

412547778

10

Školní jídelna Děčín IV, p.o.

p. Eva Drescherová

Jungmannova 640/3, Děčín IV

47274247

412531590

11

Školní jídelna Děčín I, p.o.

p. Miluše Procházková

Sládkova 1300/13, Děčín I

72744138

412516745

12

Dům dětí a mládeže, Děčín IV, p.o.

Bc. Světluše Hochwalderová

Teplická 344/38, Děčín IV

70949565

412532403

13

Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, p.o.

p. Kateřina Majerová

Žižkova 1286/15, Děčín IV

00078921

412531164

14

MŠ Děčín II, Liliová 277/1, p.o.

Bc. Helena Králíčková

Liliová 277/1, Děčín II

72744201

412526942

15

Městská knihovna Děčín, p.o.

Mgr. Ladislav Zoubek

Karla Čapka 1441/3 Děčín I

64679454

412530976

16

Centrum sociální služeb Děčín, p.o.

PhDr. Jana Skalová

28.října 1155/2, Děčín I

71235868

412502122

17

Zámek Děčín, p.o.

Ing. Iveta Krupičková

Dlouhá jízda 1254, Děčín I

00078867

412518905

