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vč. příloh

Smlouva O sdružených službách dodávky zemního plynu
Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona Č. 458/2000 Sb.,
energetického zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dálejen „energetický zákon") a podle
ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále
jen ,,občanský zákoník"),, tuto smlouvu O sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále
jen ,,SmIouva"). Smlouvaje uzavírána mezi:

Pražská plynárenská, a. S.
Se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČO; 60193492, DIČ; CZ60193492
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu 35-3600132/0800
Kontaktní osoba pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických:

B,

vložka 2337

Kontaktní osoba zákaznické podpory:
email: individualniobs|uha@ppas.cz

(dálejen ,,0bchodník")
a

Statutární město Děčín
Se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238
Zastoupená: Jaroslav Hrouda, primátor města

Bankovní spojení: 921402389/0800
Adresa k zasílání fakturace a veškerých sdělení určených Zákazníkovi: Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Děčín IV
Kontaktní osoba: Jaroslav Hrouda, primátor města,
(dálejen ,,Zákazník")

tel.:

412 593 111

Zákazník dále společně téžjen „Smluvní strany")

(Obchodník

a

Předmětem

této Smlouvy je sdružená služba dodávky zemního plynu (dále jen
energetickým zákonem.

v souladu

s

,,p|yn")

upravená

Obchodník se Smlouvou zavazuje dodávat po dobu, na kterou je Smlouva uzavřena Zákazníkovi plyn,
přistavit tento plyn k odběru v Odběrných místech Zákazníka a zajistit vlastním jménem a na vlastní
účet distribuci plynu a Zákazník se zavazuje tento plyn ve sjednaném množství, včetně souvisejících
služeb odebrat a zaplatit za to Obchodníkovi vrámci této Smlouvy dohodnutou cenu. Práva a
povinnosti Smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 72
odstavce 2 energetického zákona a touto Smlouvou zahrnující její formulářově znění a její nedílně
přílohy - Příloha A, Příloha
1,

Aa

Příloha

Č. 1,

Příloha

Č.

2 a Příloha

Č. 3.

V případě

rozporu Formulářové

(Obchodní podmínky Obchodníka) na straně jedné a Přílohy Č.
Přílohy Č. 2 a Přílohy Č. 3 na straně druhé, mají ustanovení obsažená v Příloze 1, Přílohy Č. 2 a Přílohy
3 přednost před ustanoveními ve Formulářové Části smlouvy, Příloze A a Příloze B.

Části smlouvy,její Přílohy
Č.

B,

Přílohy B

Zákazník prohlašuje, že je srozuměn stím, že je podstatná část obsahu této Smlouvy upravena
vObchodních podmínkách a výslovně přijímá ustanovení čl. II. (cena), čl. III. (fakturační a platební
podmínky, čl. IV. (dodací podmínky), čl. V. (vznik a změna Smlouvy, doba platnosti Smlouvy), čl. VI.
(omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu), čl. VII. (změna dodavatele plynu a ukončení
Smlouvy), čl. VIII. (změna ceny a změna OP), čl. IX (sankce, včetně smluvních pokut) a čl. XIV. (ostatní
ujednání) Obchodních podmínek. Zákazník dále prohlašuje, že byl Obchodníkem v dostatečné míře
srozuměn a vysvětlena mu všechna ustanovení Smlouvy a jejích nedílných příloh, především pak
způsob stanovení celkové ceny za plyn a související službyjím hrazené na základě této Smlouvy.
Zákazník bere na vědomí, že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí
jeho osobních údajů je smluvním a zčásti zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní
údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů dostupném na wWW.ppas.cz/info a dále na vyžádání v
obchodních kancelářích Obchodníka.
i

Smluvní strany
vystavení

si

sjednávají splatnost ceny odchylně

daňového dokladu ve

od občanského zákoníku,

která se počítá

ode dne

lhůtě určené níže.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31.
12. 2020 bez možnosti automatické prolongace, S předpokládaným termínem dodávek Zahájených
od 1. 7. 2019.
Nestanoví-li

dohoda Smluvních

stranjinak,

Ujednání o celkovém množství plynu dodávaného dle této Smlouvy, včetně Specifikace Odběrných
'
mıst Zákazníka je obsažena v Příloze A této Smlouvy.

Cena ostatních služeb dodávklplynu

dle této

Smlouvyje sjednána v

Příloze B této

Smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran
Zákazník je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným Obchodníkovi změnit ke
stanovenému datu odběrná místa dodávky plynu uvedená v zadávací dokumentaci, tj. Zúžit stávající
rozsah odběrných míst, anebo stanovit nová odběrná místa. Obchodník je povinen k datu uvedenému
v oznámení bud' ukončit dodávky plynu do označených odběrných míst (a to bez nároku na smluvní
pokutu, odstupné či jinou formu peněžního plnění), anebo započít S dodávkami plynu do nově
stanovených odběrných míst. Cena za dodávku plynu do nových odběrných míst se stanoví ve výši
průměrnéjednotkové ceny dle nabídky Obchodníka v rámci zadávacího řízení.

Dodávky plynu budou měřeny v souladu

S

příslušnou energetickou legislativou (vždy vaktuálním

znění).

dokumentace (podkladů) v
demontáž, montáž apod., vše dle požadavků

Obchodník

je povinen zajistit komplexní komunikaci a zpracování

komunikaci

s

provozovatelem distribuční soustavy, např.

Zákazníka.

Obchodník uzavře samostatné smlou\/y sjednotlivými Zákazníky,

a to dle IČ.

Obchodník se zavazuje zajišt'ovat veškeré plnění svým jménem s potřebnou odbornou péčí
požadované kvalitě při respektování oprávněných zájmů Zákazníka.
Smluvní strany se zavazují kvyvinutí maximálního
škod.

úsilí k

a

v

předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

Obchodník se zavazuje

k

dodávce zemního plynu za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Zákazník není povinen odebrat množství zemního plynu předpokládané v zadávací dokumentaci (resp.
využít všechny služby, které zadávací dokumentace vymezuje). Odběr zemního plynu v množství
menším, než je předpokládané v zadávací dokumentaci nemá vliv na sjednanou jednotkovou cenu a
není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany Obchodníka.

Zákazníkje oprávněn \/yužít dodávky zemního plynu ve větším rozsahu, než kterýje uveden v zadávací
dokumentaci, pokud to bude vyžadovat provozní potřeba Zákazníka, přičemž bude v takovém případě
postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Zákazník je oprávněn jednostranně v průběhu trvání smluvního vztahu snížit nebo zvýšit počet
odběrných míst původně specifikovaných v Příloze A - Seznam Odběrných míst Zákazníka. Obchodník
je v takovém případě povinen poskytovat plnění předmětné veřejné zakázky vždy ve vztahu k aktuálně
platnému počtu odběrných míst Zákazníka. Snížení nebo zvýšení počtu odběrných míst nemá žádný
vliv na cenu plnění dle Smlouvy a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany
Obchodníka.

Cena zemního plynu uvedená v Příloze Bje konečná
Smlouvyje nepřípustné.
Odpovědnost za odchylku nese Obchodník.

Obchodník se zavazuje

zajistit

a nepřekročitelná ajejí navýšení v

průběhu

oznámení Zákazníkovi o plánovaném přerušení dodávek

straně provozovatele distribuční soustavy, a to vždy v souladu
(vyhláškou ERU).

s

z

trvání

důvodu na

příslušným právním předpisem

Obchodník bude provádět kontrolu odběrů na jednotlivých odběrných místech a zajistí komplexní
komunikaci a zpracování dokumentace (podkladů) v komunikaci S provozovatelem distribuční
soustavy, a to dle požadavků Zákazníka.
Rezervaci příslušné distribuční kapacity

zajistí

Obchodník v souladu

s

podmínkami

Pravidel trhu S

plynem.

Cena a

platební

Obchodník

podmínky

oprávněn

vyúčtování dodávky plynu připočíst kjednotkové ceně plynu pouze:
a) DPH ve výši dle příslušného právního předpisu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
b) spotřební daň ze zemního plynu;
c) regulované ceny/ 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.
Obchodník není oprávněn účtovat Zákazníkovi žádné další platby související s předmětem plnění
veřejné zakázky.
je

při

Skutečná cena za dodávku zemního plynu do odběrných míst bude stanovena ročním vyúčtováním
vyhotoveném ke dni 31.12. kalendářního roku, a to na základě skutečně odebraného množství MWh
za smluvníjednotkové ceny, a to se zohledněním zaplacených záloh.
Zákazník nepřipouští zpoplatnění odchylek skutečně odebraného množství zemního plynu od
předpokládaného množství odběru zemního plynu.

Odečty

(stavy

plynoměrů) provede Zákazník

a doručí zjištěné údaje

Obchodníkovi.

Zákazník bude dodavateli hradit sjednanou cenu za dodávku zemního plynu do odběrných míst
formou pravidelných měsíčních záloh, které budou splatné vždy nejpozději do 15. dne vměsíci

dodávky zemního plynu.

Zákazník bude Obchodníkovi hradit uvedené Zálohy ve výši 100
měsíčního odběru zemního plynu.

%

hodnoty předpokládaného

Obchodníkje povinen vypracovat a předat Zákazníkovi předpis zálohových plateb za odběr zemního
plynu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení dodávek.

V

případě změny legislativy v oblasti správy daní a poplatků je Obchodník povinen provést zúčtování
odběru zemního plynu Zákazníkem v souladu s platnými právními předpisy tak, aby Zákazník mohl
uplatňovat příslušnou daň z přidané hodnoty na vstupu za takto měsíčně vyúčtovaný odběr zemního
plynu.

Všechny platby se provádí platebním příkazem Zákazníka ve prospěch Obchodníka na číslo účtu
uvedené v příslušné faktuře, resp. předpise záloh. V bankovním styku se používají variabilní symboly
uvedené na příslušné faktuře. Platby probíhají v CZK.
Nabídková cena pro odběrné místo je konečná a nepřekročitelná, jejich navýšení v průběhu trvání
Smlouvyje přípustné pouze v případě změny sazby DPH dle zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané
hodnoty a daně ze zemního plynu. Dále může být změněna, v případě, že dojde ke změně plateb podle
závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných v době realizace předmětné veřejné
zakázky- konkrétnějde o platbu za přepravu plynu, za distribuci plynu, za uskladnění plynu a za služby
operátora trhu; v takovém případě bude cena plnění změněna tak, aby odpovídala změně sazby DPH,
daně Z plynu, a shora v tomto odstavci výši uvedených plateb.
Splatnost faktur (zúčtovacích) bude stanovena v délce nejméně 15 dnů počínaje dnem doručení
faktury Zákazníkovi. V případě, že Zákazník obdrží fakturu, která nebude splňovat všechny Zákonné
náležitosti,je oprávněn zaslatje ve lhůtě splatnosti Zpět Obchodníkovi k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení s plněním; nová lhůta splatnosti poběží doručením bezvadné (opravené či doplněné)
faktury Zá kazníkovi
V případě bezhotovostní platbyje Závazek smluví strany splněn dnem odeslání peněžní částky Z účtu
dlužníka na účet věřitele.

Smluvní pokuty
Obchodník je povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně Z částky odpovídající součinu
nabídkovéjednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené v Příloze A
- Seznam Odběrných míst Zákazníka v případě, že nezahájí dodávky plynu ve sjednaném termínu, a
to Za každý ijen započatý den prodlení, a to v případě, že se tak stanejen vjednom odběrném místě.
i

je povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně Z částky odpovídající součinu
nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené v Příloze A
- Seznam Odběrných míst Zákazníka v případě, že přeruší dodávky plynu, a to za každý ijen započatý

Obchodník
den

prodlení, a to iv případě, že se tak stane ve vztahu

kjednomu odběrnému

místu.

Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud k porušení povinnosti Obchodníka dojde v důsledku:
a) omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní soustavy dle ust. § 58 odst.
písm. zákona Č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dálejako ,,zákon";
b) omezení nebo přerušení distribuce plynu provozovatelem distribuční soustavy dle ust. § 59 odst.

1

i)

1

písm.j) zákona;
c)

omezení nebo přerušení

činnosti spojené s uskladňováním plynu provozovatelem zásobníku plynu
60 odst. l písm. f) zákona;
vzniku stavu nouze a při předcházení stavu nouze dle ust. § 73 zákona.

dle ust.
d)

§

Zákaznická podpora

Obchodník se zavazuje

pro Zákazníka zákaznickou podporu v rozsahu 24 hodin/7 dní v týdnu,
kdy Zákazník akceptuje splnění této povinnosti zprostředkováním funkčního kontaktu na zákaznickou
linku provozovatele distribuční soustavy.
zajistit

Smluvní stranyjsou oprávněny změnit osobu určenou pro zajištění služeb zákaznické podpory a osobu
určenou pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických.

Doba

trvání SmIou\ıy

uzavřena na dobu určitou uvedenou ve Smlouvě bez možnosti automatického
prodlužování, resp. prolongace. Neuplatní se prodloužení doby Smlouvy pro případ, že Zákazník
písemně neoznámí Obchodníkovi v Obchodníkem stanovené lhůtě před uplynutím doby, na kterou
byla Smlouva uzavřena, že trvá najejím ukončení.

Smlouva

je

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) nebude dodávka plynu zajišt'ována v souladu s ustanovením Smlouvy, popř. v souladu se zvláštními
právními předpisy, a zároveň nebude sjednána náprava ani po písemném upozornění Zákazníka, který
stanoví lhůtu, ve kteréje povinen Obchodník nápravu sjednat;
b) bude vůči Obchodníkovi, resp. jeho majetku, zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právníc
předpisů;
c)

dojde ke ztrátě způsobilosti nebo schopnosti dodavatele dodávat plyn, zejména ztrátě příslušné

licence ERU;
d)
e)

Obchodník neakceptuje změny počtu odběrných míst;
Obchodník nezahájí dodávky plynu ve sjednaném termínu,

jednom odběrném

a to

i

v případě, že se tak stane jen v

místě;

dodávky plynu, a to v případě, že se tak stane ve vztahu jen kjednomu
odběrnému místu. Nárok na odstoupení od Smlouvy nevznikne, pokud k porušení povinnosti
Obchodníka dojde v důsledku skutečností uvedených viz výše.

f)

Obchodník

přeruší

i

Obchodníkje oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) Zákazník bude v prodlení s úhradou zálohy anebo ceny plynu dle vyúčtování po dobu

delší

45

kalendářních dnů;
b) Zákazník opakovaně neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy Obchodníkem, a
to přesto, že na prodlení byl Obchodníkem písemně upozorněn a nebude Zákazníkem sjednána
náprava ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
Účinky odstoupení nastávají doručením písemného sdělení o odstoupení.
i

Ostatní ustanovení
Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke Smlouvě
schváleným oběma smluvními stranami.

Ustanovení samotné Smlouvy však bude mít vždy přednost před zněním obchodních podmínek.
Zároveň strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek není možné měnit bez výslovného
písemného souhlasu Zákazníka. Zároveň strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek může
změnit Obchodník pouze v přiměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k zhoršení postavení Zákazníka jako
smluvní strany. V případě každé změny smluvních podmínekje Obchodník povinen konkrétní změnu
podmínek před jejím provedením oznámit vjejím přesném znění Zákazníkovi. Zákazník bude přitom
oprávněn změnu odmítnout a pro ten případ bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní
lhůtou 6 měsíců. Po dobu trvání výpovědní lhůty zůstávají v platnosti původní obchodní podmínky.

Veškeré případné spory ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem budou řešeny před
soudy České republiky S vyloučenímjakýchkoli rozhodčích soudů či rozhodců. S odkazem na ust. § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude místně příslušným soudem pro spory mezi
Zákazníkema Obchodníkem soud určený podle sídla Zákazníka.
Veškerá korespondence, tj. zejména výzvy, odstoupení, jakož další jednostranné úkony provedené
jednou ze stran podle této Smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují za doručené
rovněž nejpozději pátým pracovním dnem poté, co strana úkon činící podala jej ve formě doporučené
listovní zásilky směřující na adresu bydliště či sídla druhé strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo
později písemně oznámenou) k poštovní přepravě osobě S poštovní licencí, pokud si druhá strana
zásilku v úložní době minimálně pěti pracovních dnů nepřevezme a tato se vrátí zpět odesílateli.
i

obchodní podmínky Obchodníka nesmí znevýhodňovat Zákazníka oproti postavení, které
obchodní podmínky. Stejně tak nesmí být Smlouva a obchodní podmínky
Obchodníka v rozporu s obchodními podmínkami Zákazníka.

Smlouva

mu

a

zaručují jeho vlastní

K jakémukoliv ustanovení Smlouvy a obchodních podmínek Obchodníka, které bude Zákazníka ve
shora uvedeném smyslu znevýhodňovat nebo bude v rozporu s obchodními podmínkami Zákazníka,
se v rámci smluvního vztahu Obchodníka a Zákazníka nebude přihlížet.

Smlouva je podepisována

V

.......................

._

elektronicky.

dne ............

..............................

..

V

Praze dne

5. 4.

2019

...........................

_.

Příloha

A
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Cena ostatních služeb dodávky plynu

Cena ostatních služeb dodávky plynu
Cena ostatních služeb dodávky plynuje pro období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020 (dálejen „Cenové období")
stanovena jako pevná jednosložková cena stím, že pro určeníjejí výše se aplikují dále uvedené podmínky.
1.

Smluvní strany se dohodly na pevné komoditní ceně V Kč/MWh. Tato fixní cena Zahrnuje cenu vlastní
komodity zemního plynu, cenu Za přepravu plynu (kapacitní komoditní část) a službu strukturování
(kapacitní komoditní část) bez DPH. Tato cenaje vyjádřenajako cena Za komoditní složku ve výši
579 Kč/MWh. Cena neobsahuje daň Ze zemního plynu, ostatní daně a poplatky, nezahrnuje regulované
platby Za distribuci, platby operátora trhu S plynem a obdobné poplatky, kteréje Obchodník oprávněn
k ceně připočítat V souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
i

i
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Obchodní podmínky Obchodníka

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU
Článek
1

_

I.

Úvodní ustanovení

4.

Tyto obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen ,,OP“)jsou
nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen ,,SmIouva“), která bude uzavřená po 1. 1. 2016.
OP upravují další vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské,
a_s_, (dále jen „Obchodník“) a zákazníka V kategorii Domácnost nebo
v kategorii Maloodběratel (dále jen ,,Zákazník“).

2 Práva a povinnosti smluvních stran se rídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, především zákonem číslo 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, (dále jen ,NOZ“), azákonem
číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„energetický zákon“ nebo ,,EZ“).

záloh, které

_

3 Zákazníkem kategorie Domácnost je fyzická osoba, která zemní plyn
(dále jen ,,plyn“) odebírá pro svou osobní potřebu související s
bydlením či potřebu členů jeho domácnosti. Zákazníkem kategorie
Maloodběratel je fyzická nebo právnická osoba, která plyn odebírápro
účely podnikání s ročním odběrem plynu do 630 000 kWh.
_

4 Distribuční služby jsou poskytovány Obchodníkem v souladu se
smlouvou O připojení k distribuční soustavě, kterou Zákazník uzavírá s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen
,,PDS“), a V souladu s Rádem provozovatele distribuční soustavy(dále
_

jen ,,RPDS“).

Článek

II.

Cena

Cenou se rozumí cena sdružené dodávky

plynu, která je tvořena:

splatnosti záloh jsou uvedeny v Oznámení o výši
Obchodník přikládá ke Smlouvě. V případě, že Zákazník
uzavře Smlouvu z důvodu změny dodavatele, Obchodník zasílá
Zákazníkovi Oznámení O výši záloh po ukončení procesu změny
dodavatele ve smyslu obecně závazného právního předpisu.
Obchodník zasílá Zákazníkovi po každém vyúčtování Oznámení O
výši záloh v kategorii Maloodběratel jako samostatnou zásilku a v
kategorii Domácnostje výše a četnost záloh uvedena přímo na
daňovém dokladu (dále jen ,,faktura")_
Podkladem pro vyúčtování ceny sdružené dodávky plynu jsou údaje
naměřené měřícím zařízením (dále jen ,,plynoměr“) předané Obchodníkovi příslušným PDS V souladu s obecně závaznými
právními předpisy, kterými se stanoví podrobnosti měření plynu a

Výše a termíny

5.

předávání technických údajů (dále jen ,,odečet pIynu“)_

6.

Pokud se V případě, že tuto službu PDS umožňuje, Obchodník se
zákazníkem dohodne na mimořádné fakturaci sdružené služby
dodávky plynu prováděné na základě samoodečtu spotřeby plynu
Zákazníka za jiné období, než je období ukončené řádným odečtem

plynu s odesláním podkladu pro fakturaci (POF), avšak Zákazník
nedodá samoodečet ve formátu stanoveném PDS, v termínu
nejpozději pn/ní pracovní den do 24.00 hodin po skončení posledního
kalendářního měsíce v období, pro které bude mimořádná fakturace
dohodnuta, nebo budou údaje požadované PDS takovýmto
Zákazníkem uvedeny chybně či neúplně, není Obchodník povinen
vystavit fakturu za jiné než řádné odečtové období prováděné PDS.
Podklady pro fakturaci na základě samoodečtu dle tohoto odstavce zasílá

Zákazník na e-mailovou adresu Obchodníka ca||centrum@ppas_cz,
prostřednictvím on-line formuláře, telefonicky na Zákaznickou linku 840
555 333 nebo na telefonní číslo 267056705, osobně na pobočkách
obchodních kanceláří anebo formou SMS na číslo 720 002 922.
7. V případě poruchy plynoměru nebo v případě, kdy Zákazník neumožní příslušnému PDS v době odečtu odebraného plynu přístup
přistavenou kapacitu vKč/měsíc,
k plynoměru nebo nesdělí Obchodníkovi údaje o naměřeném
ab) ceny za činnosti operátora trhu OTE, a. s., stanovené jako cena
množství plynu dle čl_ IV. bod 4. písm_ e) OP, se vyúčtování
pevná v Kč/MWh.
spotřeby plynu provede kvalifikováným propočtem podle ŘPDS
Tyto ceny stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen ,ERÚ“) pro
příslušného PDS.
příslušného PDS podle místa připojení Zákazníka ve svém cenovém
8. Dodávka plynu za uplynulé zúčtovací období bude Zákazníkovi vyrozhodnutí. Znění cenových rozhodnutí je Uveřejněno na www.eru_cz.
účtována fakturou, která bude obsahovat náležitosti dle obecně
b) neregulovanou složkou ceny označovanou jako cena ostatzávaz- ných právních předpisů. Zúčtovací obdobíje vymezeno
ních služeb dodávky plynu, která se skládá z:
pravidelnými a mimořádnými odečty prováděnými příslušným PDS
ba) Komoditní složky ceny v Kč/MWh,
ve smyslu obec- ně závazných právních předpisů.
bb) kapacitní složky ceny Kč/tis. m3 nebo stálého měsíčního pla- tu v 9. Faktura nemusí obsahovat razítko ani podpis Obchodníka a je vyKč/měsíc.
stavena V písemné formě nebo se souhlasem Zákazníka též
Cena ostatních služeb dodávky plynu je uvedena V ceníku Ob- chodníka,
elektro- nicky.
ve kterém jsou uvedeny aktuální prodejní ceny plynu (dále jen ,,Ceník“). 10. Fakturou budou vyúčtovány všechny zálohy zaplacené Zákazníkem
do data odečtu plynu uvedeného na faktuře. Vznikne-li povyúčtoc) daněmi, kterými jsou daň Z plynu a daň Z přidané hodnoty (dále
vání záloh nedoplatek, je Zákazník povinen zaplatit ho
jen ,,DPH“) ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
Obchodníkovi nejpozději do data splatnosti vyznačeného na faktuře.
2. Cena sdružené dodávky plynu se vypočte způsobem
uvedeným
Datem splatnos- ti se pro účely Smlouvy rozumí den, do kterého
V Ceníku.
musí být částka připsá- na na bankovní účet Obchodníka, uvedený
3. Zákazník kategorie Maloodběratel je povinen informovat Obchod- níka
na faktuře, pod váriabilním symbolem předmětné faktury. Vznikne-li
O použití plynu pro výrobu tepla v domovních kotelnách, dále pak O
přeplatek, vrátí jej Obchodník Zákazníkovi do data splatnosti
změnách a nových skutečnostech, které mohou ovlivnit povinnost
uvedeného na faktuře za předpokladu, že Zákazník má zaplaceny
placení daně z plynu dle obecně závazného právního předpisu.
všechny finanční závazky vůči Obchodní- kovi. V případě
neuhrazených finančních závazků, bude přeplatek použitk
Článek Ill. Fakturační a platební podmínky
započtení těchto závazků, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.
1. Cenu sdružené dodávky plynu je Zákazník povinen hradit průběžně
Nepřesáhne-li přeplatek částku 100,- Kč, může ho Obchodník
zálohovým způsobem.
zúčtovat v následujícím zúčtovacím období.
2 Pro pr\/ní zúčtovací období výši zálohy na sdruženou dodávku ply- nu
11. V bankovním styku se používá variabilní symbol a číslo účtu uvedestanoví Obchodník po dohodě se Zákazníkem V rozsahu důvod- ně
né na příslušné faktuře nebo v Oznámení o výši záloh. Zaplatí-li
předpokládané spotřeby za příslušné zúčtovací období s ohledem k
Zákaz- ník platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji
výkonu odběrných plynových zařízení (dále jen ,,OPZ“). Výše zálohy pro
poukáže najiný bankovní účet Obchodníka, než je uveden na
první zúčtovací obdobíje uvedena ve Smlouvě.
faktuře, je Obchodník oprávněn Zákazníkovi platbu vrátit. Dostane-li
3. Obchodník je oprávněn stanovit frekvenci placení záloh, provést úpravu
se proto Zákazník do prodlení s úhradou faktury nebo zálohy, je
jejich výše na základě skutečné spotřeby plynu V předchozích
Zákazník povinen zaplatit Obchodníkovi úrok z prodlení podle čl_ IX.
zúčtovacích obdobích, nebo jestliže nastaly skutečnosti, které ovlivní
bod 1. OP, až do řádného zaplacení.
výši zúčtování (například změna ceny nebo daňových předpisů nebo
12. V případě změny intervalů a způsobu provádění odečtů plynu nebo
rozšíření odběru plynu), pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.
změny ceny je Obchodník oprávněn bez souhlasu Zákazníka
změnit délku zúčtovacího období v rámci zákonnélhůty_
1

_

regulovanou složkou ceny, která se skládá z:
aa) ceny za distribuci plynu, která je složena Z pevné ceny za odebraný
plyn v Kč/MWh a pevné roční ceny za denní re- zervovanou pevnou
distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 nebo stálého měsíčního platu za
a)

_

i

PP-21-9-

13.

14.

Obchodník

oprávněn vystavit opravný daňový doklad (daňový
dobropis či vrubopis) k původní faktuře, pokud obsahuje chyby
vzniklé nesprávným odečtem plynu, chybou způsobenou
nesprávným chodem plynoměru, použitím nesprávné ceny, chybou
v psaní či v počtech, ne- správným uvedením zúčtovacího období
nebo nesprávně uvedenou regulovanou složku ceny.
V případě, že má Zákazník pochybnosti O správnosti faktury, je
oprávněn uplatnit u Obchodníka reklamaci písemně nebo osobně
do třiceti dnů od jejího doručení. Neuplatní-li Zákazník reklamaci ve
lhů- tě zde uvedené, může Obchodník reklamaci odmítnout.
Obchodník je povinen vyřídit reklamaci Zákazníka bez zbytečného
odkladu. Rekla- mace nemá odkladný účinek na splatnost faktury,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamace musí obsahovat
je

4.Zákazník je povinen:
a)zaplatit Obchodníkovi náklady spojené s přerušením, obnovením
či

15.

OPZ,

plynu.

udržovat svá OPZ ve stavu, který odpovídá obecně závazným
právním předpisům, technickým normám a pravidlům, a který
umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se
nestala příčinou ohrožení života, Zdraví a majetku Osob,
g)zdržet se jakýchkoli zásahů do plynoměru a jeho připojení, chránit
plynoměr před poškozením či odcizením a neprodleně oznámit
Obchodníkovi příslušnému PDS poškození či jiné zá- vady na
plynoměru včetně porušení zajištění proti manipulaci, které zjistí,
zejména hlásit poškození úředních nebo provozních plomb a
známek či jejich ztrátu. Pokud má pochybnosti O bezchybném
měření nebo zjistí-li závadu na plynoměru, je oprávněn požádat
písemně Obchodníka o přezkoušení plynoměru. Žádost o
přezkoušení však nezbavuje Zákazníka závazku platby záloh a
úhrady faktur za odebíraný plyn ve stanovených termínech,
h)při stavu nouze, při předcházení a odstraňování následků stavu
nouze se řídit opatřeními a informacemi O vyhlášeníomezujících
regulačních opatření podle obecně závazných právních předpisů a
postupovat při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a
odstraňování následků stavu nouze v plynárenství dle příslušného
obecně závazného právního předpisu S tím, že je povinen podřídit se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu. Při
stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu
škody a ušlého zisku vyloučeno.

f)

doručením na adresu Obchod-

Obchodníkje oprávněn při uzavření Smlouvy od Zákazníka požadovat složení kauce nebo s ohledem k okolnostem po jejím
uzavření. Obchodník je oprávněn výši kauce stanovit až do výše
i

i

trojnásobku měsíční zálohy.

Kauci je obchodník oprávněn požadovat zejména v případech, když
Zákazník projevil platební nekázeň v rámci dřívějšího smluvního vzta- hu
s Obchodníkem nebo se opakovaně dostane do prodlení s platbami podle
Smlouvy, je-li Zákazník dlužníkem jiných fyzických či právnic- kých Osob,
má-li Zákazník trvalé bydliště nebo sídlo vjiném státě apod. Obchodník
o složení kauce vydá Zákazníkovi potvrzení. Pří- padné bankovní úroky
z poskytnuté kauce připadají Obchodníkovi na úhradu nákladů
spojených s vedením účtu.

Kauce

článek

ıv.

Dødaøí pødminky

je prováděna v souladu s ŘPDS a je splněna přeplynu do odběrného místa Zákazníka přes plynoměr osazený
příslušným PDS. Dodávka plynu se měří od počátečního stavu plynoměru stanoveného příslušným PDS nebo od zjištěného stavu plynoměru při změně dodavatele plynu nebo od zjištěného stavu plynoměru
při změně osoby odebírající plyn v daném odběrném místě.

Článek V. Vznik Smlouvy, změna Smlouvy a

doba její platnosti
1.

2.

Obchodník

a)

je povinen:

dodávat plyn do odběrného místa Zákazníka specifikovanéhove
Smlouvě v kvalitě stanovené obecně závazným právním předpisem,

b)zajistit

na vlastníjméno a na vlastní účet související služby v

plynárenství,
c) převzít za Zákazníka

odpovědnost za odchylku podle obecně
závazného právního předpisu.
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Smlouva uzavřená a podepsaná účastníky na téže

4.

5.

listině

nabývá

podpisu oběma smluvními stranami. V
případě, kdy Zákazník v době podpisu nemá s příslušným PDS uzavřenou smlouvu O připojení k distribuční soustavě, nabývá Smlouva
platnosti až dnem uzavření smlouvy O připojení k distribuční
soustavě.
platnosti a účinnosti

Dodávka plynu

3.

Smlouva se uzavírá vždy písemně.
Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve
Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu
neurčitou.

3.

chodem

Měření dodávky plynu, vyhodnocování a předávání výsledků měře- ní
a dalších informací nezbytných pro vyúčtování dodávky plynu zajišťuje příslušný PDS dle EZ a obecně závazných právních a technických
předpisů, kterými se stanoví podrobnosti měření plynu a předávání
technických údajů.

PDS

e)pokud předem oznámený odečet plynu nebylo možné provést Z
důvodu jeho nepřítomnosti, zaslat Obchodníkovi nebo
příslušnému PDS údaj O odečtu plynu na předepsaném tiskopisu
nebo odečet plynu oznámitjinou, na \ıvvvw.ppas.cz uvedenou
formou, a to do dvou pracovních dnů od oznámeného data odečtu

odůvodnění reklamace.

dle tohoto bodu slouží jako zajištění pro případ, kdy Zákazník
nedodrží platební podmínky a Obchodníkovi vznikne za Zákazníkem
pohledávka po splatnosti. Nesložení kauce se považuje za podstat- né
porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V případě, že byla mezi
smluvními stranami sjednána povinnost Zákazníka složit kauci
Obchodníkovi před započetím dodávky plynu, vzniká povinnost Obchodníka zahájit dodávku plynu až po zaplacení kauce. Kauce nemá
charakter závdavku ve smyslu ustanovení § 1808 NOZ. Obchodník je
oprávněn započíst kauci dle tohoto bodu na svoji splatnou pohledáv- ku
za Zákazníkem. Obchodník provede započtení v případě, že do- jde k
ukončení smluvního vztahu z důvodu uvedeného v čl. VI. bod 3. písm.
b) OP nebo z jiného důvodu, vznikne-li po konečném vyúčtování záloh
nedoplatek. Započtení bude Zákazníkovi oznámeno v konečné
zúčtovací faktuře. Kauce resp. její nezapočtená část bude Zákazníkovi
vrácena po ukončení smluvního vztahu ve lhůtě do 30 dnů po vysta- vení
konečné zúčtovací faktury. V průběhu smluvního vztahu si mohou
smluvní strany ujednat změnu výše kauce. Obchodník může vrátit kauci
Zákazníkovi kdykoli v průběhu smluvního vztahu.

příslušný

plynoměru za účelem provedení kontroly, odečtu
výměny, odebrání či zaplombování
plynoměru a při ukončení platnosti Smlouvy umožnit příslušnému
PDS provést konečný odečet plynu,
d)písemně hlásit Obchodníkovi všechny změny, které mohou ovlivnit
plnění Smlouvy, především informovat O změně identifikačních
údajů a úpravě odběru související se změnou počtu nebo výkonu

ního podpisu,

jejím

připojil

plynu, oprav, údržby,

a) identifikaci osoby, která reklamaci činí včetně jejího vlastnoruč-

Písemná reklamace se uplatňuje
níka uvedenou ve Smlouvě.

plynu,

c)zajistit přístup k

především:

b) údaje týkající se reklamované faktury,
c) popis reklamované skutečnosti včetně

ukončením dodávky

b)odebírat plyn pouze přes plynoměr, který
nebo jím pověřená osoba,

dnem

Při uzavírání, změně nebo ukončení platnosti Smlouvy může za
Zákazníka právně jednat jeho zástupce, který se Obchodníkovi
proká- že písemnou plnou mocí, ve které Zákazník uvede rozsah
zástupčího oprávnění. Obchodník je oprávněn od Zákazníka
požadovat, aby jeho podpis na plné moci byl úředně ověřen.

lze uzavřít též korespondenčním způsobem pomocí formuláře - Návrh smlouvy, který je k dispozici na WWW.ppas.cz
zároveň s pokyny pro jeho vyplnění a odeslání. Obchodník vylučuje
přijetí Zákazníkem podepsaného Návrhu smlouvy, k němuž by
Zákazník připojil jakýkoli dodatek nebo od jehož textu by se
Zákazník jakýmkoli způsobem odchýlil. Zájemce je Návrhem
smlouvy vázán od jeho doručení Obchodníkovi. Zájemce nemůže
během doby třiceti dnů, po kterou je svým návrhem vázán, Návrh
smlouvy odvolat. Nebude-li Návrh smlouvy obsahovat všechny
Obchodníkem požadované údaje nebo podstatné náležitosti
potřebné k uzavření Smlouvy, nepůjde o platný projev vůle k
uzavření Smlouvy a Obchodník vrátí Návrh smlouvy Zákazníkovi k
doplnění. Budou-li veškeré podmínky splněny, Obchodník, na důkaz
svého souhlasu s obsahem Smlouvy, Návrh smlouvy podepíše a
zašle jej Zákazníkovi na adresu, kterou uvedl v Návrhu smlouvy. Zároveň mu písemně sdělí číslo, pod kterým bude Smlouva evidována.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Obchodníkem podepsaný Návrh smlouvy dojde Zákazníkovi. Neodešle-li Obchodník ve lhůtě, ve

Smlouvu

svým návrhem vázán, podepsaný Návrh smlouvy
Zákazníkovi, Smlouva nevzniká. Smlouva uzavřená tímto způsobem
které je Zákazník

nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky.
Smlouvu lze uzavřít též písemně v elektronické podobě, kdy vlastnoruční podpis Zákazníka zástupce Obchodníka (dále jen „biometrický podpis“) je zachycen pomocí speciálního elektronického tabletu. Biometrický podpis je vkládán do textu Smlouvy v PDF formátu
v podpisové doložce dokumentu a je S textem graficky zobrazitelný.
Výsledný dokument je opatřen šifrovaným biometrickým vektorem aje
pomocí kryptografických metod zabezpečen proti změnám. Po uzavření Smlouvyje Obchodník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout
Zákazníkovi Smlouvu včetně OP a Ceníku v textové podobě.
i

i

Pokud Zákazník nejméně třicet dnů před uplynutím doby, na kterou
Smlouva (Závazek) uzavřena, Obchodníkovi písemně neoznámí,
že tr\/á na jejím ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá O pokračování platnosti Smlouvy (Závazku) na dobu neurčitou, Smlouva
(Závazek) se automaticky prodlužuje o dobu jednoho roku, a to opabyla

i

kovaně.

S vyjímkou právního jednání vedoucího

k ukončení Smlouvy lze
práva a povinnosti založené Smlouvou měnit právním jednáním učiněným ijinou než písemnou formou.

Smluvní strany se zavazují vzájemně se včasné informovat O změnách údajů uvedených ve Smlouvě, které nemají vliv na její změny,
například změny identifikačních údajů, zasílacích adres, bankovních
spojení, telefonních čísel, čísel faxu nebo e-mailu. Neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany.

Clánek

VI.

Omezení, přerušení nebo ukončení
dodávky plynu

sjednána, je podmíněna řádným ukončením smluvního vztahu s Ob-

chodníkem.

2.Platnost Smlouvy končí uplynutím sjednané doby, dohodou smluvních stran, výpovědí Zákazníka, odstoupením od Smlouvy nebo smrtí
Zákazníka. Smlouvu na dobu určitou však nelze ukončit výpovědí s
vý-jimkou dle §11a odst. 3 EZ.

3.Na žádost Zákazníka může dojít k dohodě o ukončení platnosti
Smlouvy pouze v případech, kdy Zákazník doloží, že ukončuje odběr
plynu v odběrném místě Z důvodu změny sídla, provozovny, bydliště,
či Z důvodu zcizení nemovitosti, nebo že do něj nelze dodávat plyn.
Zákazníkje v případech uvedených v předchozí větě povinen Obchodníka o uzavření dohody O ukončení platnosti Smlouvy písemně
požádat nejméně patnáct pracovních dnů přede dnem, ke kterému
hodlá odběr plynu ukončit. V žádosti Zákazník uvede důvod a
požado- vaný den ukončení odběru a oznámí adresu, na kterou má
být zaslána faktura konečného vyúčtování. K žádosti přiloží doklady
prokazující důvod ukončení Smlouvy. V případě, že Zákazník nesplní
některou Z povinností uvedenou v tomto bodě OP, Obchodníkje
oprávněn dohodu o ukončení platnosti Smlouvy neuzavřít.
4.Zákazník může vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou
písemně bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a
počíná běžet pr\/ním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi Obchodníkovi.
5.Kterákoli smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit:
a)je-li vydáno rozhodnutí O úpadku druhé smluvnístrany,
b)dojde-li k opravněnému ukončení připojení k distribuční soustavě ze
i

strany příslušného

Přerušením dodávky plynu se rozumí odpojení odběrného místa od

turovanou částku neuhradí, dojde ve lhůtě 60 dnů od data přerušení
dodávky plynu k ukončení platnosti Smlouvy.

7.Dále je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení čl. Vlll. bod 1. OP. Využije-li Zákazník v tomto případě svého
oprávnění od Smlouvy odstoupit, odstoupeníje účinné k poslednímu
dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Obchodníkovi, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.

distribuční sítě zaplombováním plynoměru na určitou dobu, aniž
dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem.
V případě, že je dodávka plynu přerušena z důvodu nezaplacení fakturovaně částky a Zákazník nepožádá O obnovení dodávky plynu a fak-

Omezení nebo přerušení dodávky
předcházení stavů nouze se

řídí

plynu při stavech nouze nebo
obecně závazným právním předpi-

sem.
Obchodník je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku plynu Zákazníkovi v odběrných místech, pro která je Smlouva uzavřena, z ná-

8.0bchodníkje oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících

Zákazník v stanovené lhůtě nesloží kauci, o kterou Obchodník
požádal v souladu s čl. Ill. bod 15. OP,

a)

Zákazník neoprávněné přestane od Obchodníka odebírat plyn
nebo trvale opustí odběrně místo, pro které je Smlouva uzavřena,
po Zjištění neoprávněného odběru, respektive neoprávněné disc)
b)

a)v případě neoprávněného odběru plynu dle obecně závazných
právních předpisů,

b)jestliže

Zákazník je v prodlení se zaplacením jakékoli pohledávky

Obchodníka a ani nesplnil svou povinnost zaplatit pohledávku
v dodatečně stanoveně lhůtě po předchozím písemném upozornění na možnost ukončení dodávky plynu,
c) jestliže Zákazník neumožní opakovaně bez vážného důvodu
příslušnému PDS přístup k plynoměru, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu plynu, údržby,
výměny či odebrání plynoměru alespoň patnáct dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván. Za vážný
důvod se pro účely této Smlouvy považuje například nemoc, pobyt v zahraničí, pracovní cesta a podobně,

d)

při oprávněném ukončení nebo přerušení připojení k distribuční
soustavě ze strany příslušného PDS.

Ukončení dodávky plynu je vždy spojeno s ukončením smluvního
vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem.

tribuce plynu Zákazníka,

Zákazník přestane mít možnost odebírat plyn v
pro které je Smlouva uzavřena,

d)

9.0dstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od
Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení O
odstoupení druhé smluvní straně nebo dnem stanoveným v tomto
oznámení, ne- předchází-li dni doručení a není-li stanoveno ve
Smlouvě nebo v OP jinak. Oznámení O odstoupení od Smlouvy
Zákazník Obchodníkovi zašle na adresu jeho sídla a Obchodník
Zákazníkovi na jeho adresu bydliště (Sídla) uvedenou ve Smlouvě
nebo na zasílací adresu kterou Zákazník Obchodníkovi sdělil.
Odstoupí-li Obchodník od Smlouvy, je Zákazník povinen umožnit
příslušnému PDS provést konečný odečet plynu, případně odebrat
plynoměr a podepsat protokol o ukončení odběru plynu s vyznačením
odečtu plynu.

10.

Oprávněné ukončení nebo přerušení dodávky plynu provede příPDS na žádost Obchodníka a na náklady Zákazníka. Zákazník
též nese náklady spojené s případným následným obnovením dodávky

11.

plynu.

12.

Článek VII. Změna dodavatele plynu a
ukončení platnosti Smlouvy
Zákazník má právo na volbu a bezplatnou změnu dodavatele
Změna

Zákazník odběrné místo, aniž by řádně ukončil smluvní
platit cenu sdružené dodávky plynu do doby
platnosti Smlouvy.

ukonče-

ní

V případě,

kdy nedojde k řádnému ukončení smluvního vztahu
z důvodu na straně Zákazníka a v souvislosti s tím vznikne
Obchodní- kovi škoda, je Zákazník povinen škodu uhradit.

Článek VIII. Změna ceny a změna

OP

Z podnětu Obchodníka může dojít ke zvýšení ceny ostatních služeb
dodávky plynu a změně OP pouze z důvodů vývoje trhu s plynem, změny
1.

obecně závazných právních předpisů upravujících tento závaz- kový
ply- nu.

dodavatele plynu v odběrném místě, pro které je Smlouva

PP-21-9-

Opustí-li

vztah, je povinen

při

odběru.

místě,

straně Zákazníka.

slušný

neoprávněném odběru se řídí obecně Závaznými právními předpisy. Kromě této škody je Zákazník povinen
zaplatit Obchodníkovi náklady spojené se zjištěním neoprávněného

odběrném

kdy Obchodník nebude moci zahájit dodávku plynu z důvodů na

e)

Při oprávněném přerušení, omezení nebo ukončení dodávky plynu
nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody a ušlého zisku.

Výše náhrady škody

pří-

padech:

sledujících důvodů:

_

PDS.

6.Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení povinností ze strany Obchodníka vyplývajících ze Smlouvy.
Za podstatné porušení povinností ze strany Obchodníka se považuje
bezdůvodně ukončení dodávky plynu a bezdůvodně neposkytování
nebo nezajištění souvisejících služeb v plynárenství.

vztah,

změny

vyplývající z technologického vývoje

Obchodníka, a

to

či

provozních

pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

změn

Článek

IX.

aa) smluvní a kontaktní údaje Zákazníka, ab)

Sankce

Nastane-li prodlení s platbou jakékoli splatné pohledávky vyplývaje dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok Z prodlení dle
obecně závazného právního předpisu.

jící

ze Smlouvy,

uplatnění nároku na smluvní pokutu je smluvní strana, jíž vznikl
nárok na smluvní pokutu, povinna vyzvat druhou smluvní stranu k zaplacení smluvní pokuty písemnou výzvou doručenou na doručovaci
adresu druhé smluvní strany. Ve výzvě musí být specifikována požadovaná výše smluvní pokuty, případně způsob jejího výpočtu, lhůta k zaplacení a bankovní účet, na nějž má být smluvní pokuta zaplacena.
Při

fakturační údaje,
ac) údaje týkající se odběrného místa/odběrných míst, ad)
trvání

Smlouvy,

ae) druh čerpaného cenového produktu a doba jeho čerpání, af)
splátkové dohody.
b)

které Zákazníkovi umoznují oznamovat Obúdajů uvedených ve Smlouvě, které nemají
změny, například změny:

oznamovací povahy,
chodníkovi
vliv

na

její

změny

ba) identifikačních údajů, bb)

1.

článek x. Zákaznická výhødy
má
Zákazník oprávnění využívat zákaznickou výhodu nebo
Pokud

produkt poskytovaný Obchodnikem v rámci obchodních kampaní,
ukončením platnosti Smlouvy toto oprávnění zaniká.

bc) bankovních spojení, bd) e-

2.

V případě, že Zákazníkjiž produkt využil a nedodržel smluvní záva-

be) způsobu placení.

zek s jeho využitím spojený, je povinen Obchodníkovi uhradit celkové
náklady, které Obchodník na využití produktu Zákazníkem vynaložil,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek

XI.

Doručování

Jakékoli oznámení nebo dokument (dálejen ,,pisemnost“), který
má být předán mezi smluvními stranami, není-li stanoveno v OP nebo
ve Smlouvě jinak, může být zaslán na zasílací adresu příjemce,kterou
uvedl ve Smlouvě či jinou, kterou druhé straně oznámí.
1.

Účinky doručení se vážou na dojití písemnosti do sféry ovládané
příjemcem bez ohledu na to, zda se s obsahem písemnosti seznámil.

Zasílacích adres,
mailu,

povahy, které Zákazníkovi umožní měnit závazkový
vztah. Zákazník je tak oprávněn zejména navrhovat následující

c) dispozitivní

změny Smlouvy:
O Q) )změny záloh,
cb)

.Je-li došlá písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb má se za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li
však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po
odeslání.

4.

Účinky doručení nastávají u písemnosti:
a)

předávané osobně nebo kurýrem dnem jejího předání odpovědné osobě příjemce,

b)zasílané faxovým přenosem převzetím potvrzení O uskutečnění
faxového přenosu nebo jiného dokladu o tom, že faxová zpráva
byla zaslána příjemci,
c)

zasílané elektronicky e-mailem obdržením zpětného elektronického potvrzení o doručení, případně přečtení z příjemcovy emailové adresy,

d)zasílané zprávou SMS obdržením potvrzení na mobilním telefonu odesílatele O doručení SMS zprávy na mobilní telefon příjemce,
e) zasílané

jemce.

do datové schránky doručením do datové schránky pří-

5. Sdělení obecné povahy určená Zákazníkům může Obchodník
oznámit Zákazníkům uveřejněním na vvww.ppas.cz. Dnem umístění
a zpřístupnění sdělení na www.ppas.cz se příslušná sdělení považují
za řádně oznámená.

Obchodník a Zákazník zasílají na adresu uvedenou
ve Smlouvě nebo na adresu dodatečně sdělenou druhé straně nebo při
použití elektronických prostředků na kontaktní adresy, které si písemně
sdělili při uzavření Smlouvy nebo kdykoli během trvání smluvního vzta6.

Písemnosti

si

hu.

čıánek

xıı.

Zákaznický pønáı

dostupná na adrese https://zakaznickyucet.ppas.cz, která je komunikační platformou mezi
Obchodnikem a Zákazníkem, na jejímž základě jsou prostřednictvím
aktuálně dostupných funkcí Zákazníkovi zpřístupňovány určité informace týkající se plnění souvisejícího se Smlouvou, a prostřednictvím
které je Zákazník oprávněn určitým způsobem disponovat a měnit závazkový vztah ze Smlouvy (dálejen ,,Zákaznický portál“). Užití Zákaznického portálu není zpoplatněno.
1.

2.

Zákaznický

portál je internetová aplikace

Požádá-li Zákazník Obchodníka O zřízení Zákazníkova účtu (dále

jen ,,Učet“) na Zákaznickém portálu, Obchodník předá Zákazníkovi
bud' osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

přihlašovací kódy k účtu a případně též jiné údaje, na základě kterých
bude Zákazník moci aktivovat na internetových stránkách Obchodníka
svůj účet.
3.

Zákaznický

portál poskytuje

Zákazníkovi následující funkce:

a) informativní povahy, které Zákazníkovi zpřístupňují údaje týkající
se plnění Smlouvy, a to například:

PP-21 -9-

změnu způsobu doručování faktury,

cc) změny Smlouvy, které Obchodník prostřednictvím Zákaznic- kého
portálu Zákazníkům nabízí. Zejména se jedná o Dodat- ky na cenové
produkty, u kterých dochází též ke změně doby trvání Smlouvy/Závazku.

d)zákaznické povahy, které Zákazníkovi umožní objednat činnosti
související s plněním Smlouvy, jako například

2.

3.

doba

da) odebrání plynoměru, db)
rozsírení odběru,

dc) připojení odběrného místa.

Zákazník může na Zákaznickém portálu zažádat o aktivaci služby elektronické fakturace, na jejímž základě budou veškeré následně
vystavené faktury doručovány Zákazníkovi jejich uložením ve formátu PDF na jeho Účtu v Zákaznickém portálu a současně zasílány na
emailovou adresu Zákazníka, namísto zasílání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Faktura je v takovém případě doručena uplynutím tří dnů od jejího uložení na Účtu dotyčného Zákazníka.
O uložení faktury na Zákaznickém účtu může být Zákazník automaticky upozorněn zprávou na mobilní číslo evidované v Účtu nebo jiným
vhodným způsobem. Zákazníkovi vzniká v souvislosti s užívání služby
elektronické fakturace povinnost pravidelně navštěvovat Zákaznický
portál po dobu účinnosti Smlouvy. V případě, že by přesto nedošlo
z jakéhokoli důvodu k automatickému upozornění Zákazníka na uložení faktury, nemá tato skutečnost vliv na doručení faktury dle tohoto
bodu. Zákazník je oprávněn deaktivovat službu elektronickéfakturace.
Deaktivace služby elektronické fakturace nemá vliv na doručení faktur
uložených na Účtu před provedením deaktivace a faktury vystavené po
jejím provedení budou zasílány prostřednictvím provozovatele poštov4.

ních služeb.

5. Obchodník není omezen v nabízení jakýchkoli dalších služeb a zpřístupňování nových funkcí na Zákaznickém portálu.

Obchodníkje oprávněn podmínit přihlašování na Účet, navrhování
aktivaci některých služeb Zákaznického portálu zasláním SMS zprávy s ověřovacím kódem, který bude nutné pro tyto
účely do Zákaznického portálu zadat či jiným vhodným způsobem ověřovat totožnost Zákazníka. Obchodník je také oprávněn požadovat po
6.

změn Smlouvy či

Zákazníkovi pro tyto účely doložení úředních dokladů, považuje-li to
pro dané jednání za potřebné.

zabezpečení 3 ødpovëdnost
7. Obchodníkje povinen technicky zabezpečit ochranu a důvěrnost
údajů obsažených na Účtech Zákaznického portálu. Zákazník je po-

vinen zabezpečit přihlašovací údaje k Účtu a datové nosiče, na nichž
jsou tyto údaje a veškeré s nimi související údaje uloženy takovým
způsobem, aby nemohly být zneužity neoprávněnými osobami. Za

tímto účelem Zákazník učiní veškerá nezbytná opatření, která lze po
něm rozumně požadovat. Obchodník neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů k Účtu neoprávněnou osobou. Jakmile se Zákazník dozví
o zneužití nebo o možnosti zneužití jeho přihlašovacích údajů, je tuto
skutečnost povinen okamžitě nahlásit Obchodníkovi.
Dojde-li k zániku Smlouvy, Zákazník bude moci Zákaznický portál
užívatještě 12 měsíců od zániku Smlouvy. Zákazník může kdykoliv
používání Zákaznického portálu ukončit, je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Obchodníkovi.

8.

článek
Obchodník

xııı.

osøbní údaje

a respektuje nejvyssí Standardy ochrany
osobních údajů a nakládá s osobními údaji Zákazníka výhradně
V souladu s příslušnými právními předpisy, Zejména V souladu s
obecným nařízením O ochraně osobních údajů.
2.
Zákazník V té souvislosti bere na vědomí, že poskytnutí
jeho osobních údajů je smluvním a Z části zákonným
požadavkem, a má proto povinnost své osobní údaje
poskytnout, a že Obchodník zpracovává osobní údaje
Zákazníka způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených V
dokumentu Informace O zpracování osobních údajů
(,,lnformace“), se kterým měl Zákazník možnost se seznámit, a
to Ve znění aktuálním ke dni uzavření Smlouvy.
3.
Zákazník byl dále informován, že aktuální znění Informace
je kdykoliv dostupné na webové adrese WWW.ppas.cz/info a
dále na vyžádání V obchodních kancelářích Obchodníka.
4 Zákazník byl rovněž poučen O svých právech v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, zejména O svém právu odvolat
souhlas, je-li zpracování založeno na souhlasu, nebo O právu
vznést námitku.
1.

ctí

i

Článek XIV. Ostatní ujednání
1.
Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako
celek či její část, která není veřejně známa, a ani neposkytnou
informace v ní obsažené třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek se netýká
případu, kdy Zveřejnění nebo poskytnutí informací třetí osobě
určuje smluvním stranám obecně zá- vazný právní předpis.

Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či
2.
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají
platná a účinná a smluvní strany se zavazují dohodou nahradit
ustanovení neplatné či neúčinne novým ustanovením, které
nejlépe odpovídá původně za- mýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava
obecně závazných právních předpisů České republiky.
3.
Veškeré spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti
S ní budou smluvní strany řešit především jednáním s cílem
dosáhnout smírného řešení. Je-li Zákazník spotřebitelem, má dle
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, V platném
znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu Z této
Smlouvy. Subjektem, který je V České republice oprávněn V
tomto případě mimosoudní řešení sporu provádět, je Energetický
regulační úřad. Bližší informace jsou dostupné na webových
stránkách vWvw.eru.cz.

4.
Veškeré spory, které se stranám nepodaří odstranit
jednáním a smírnou cestou nebo V rámci mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu, budou řešit příslušné soudy České
republiky a pro případ, že sídlo či odběrné místo Zákazníka
kategorie Maloodběratel je nebo V budoucnu bude mimo území
hlavního města Prahy, sjednává se mezi smluvními stranami pro
tyto spory místní příslušnost soudu prvního stupně ve smyslu
ustanovení § 89 a) zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, V místě sídla Obchodníka.
5.

Z důvodu zvýšení

kvality

služeb Obchodníka

telefonická komunikace mezi Obchodníkem a
strany Obchodníka monitorována.
6.

Tyto

OPjsou

platné a účinné od

1. 1.

může

být

Zákazníkem ze

2016.

Centrální Zadavatel veřejné Zakázky
podle § 9 Odst. 1 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných zakázek

Statutární

město Děčín

Statutární Zástupce:

Jaroslav Hrouda, primátor města

Sídlo:

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

IV

00261238
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku

ıčoz
DIČ:

vyhlašuje podlimitníveřejnou Zakázku na dodávky

Zadávanou v otevřeném nadlimitním

řízení dle

Zákona

Č.

134/2016

Sb.,
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.

1.1. Centrální zadavatel

město Děčín

Centrální zadavatel:

Statutární

Statutární zástupce:

Jaroslav Hrouda, primátor města

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Sídlo:

IV

00261238
CZ00261238

ıčoz
Dıčz

nezapsáno v obchodním

rejstříku

Věra Havlová

Kontaktní osoba:

lng.

Telefon, email:

412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

Adresa

profilu

centrálního zadavatele:
1.2. Pověřující

https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html

zadavatelé

Centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů,
kteříjsou 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 řídíZZVZ a jeho prováděcími

ı

předpisy.

V

následujícím textu se

termínem

,,Zadavatel" rozumí Centrální zadavatel

i

každý jednotlivý pověřující

zadavatel.

uzavřou sjedním vybraným účastníkem smlouvu, která
bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dodávek zemního plynu a sdružených služeb včetně
1.4. Centrálnízadavatel a pověřující zadavatelé

zajištění distribuce

zemního plynu.

PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.

V případě rozporu mezi touto Zadávacídokumentacía Smlouvou o dodávkách plynu v předmětu
platí,

2.1.

že přednost

má

plnění

ustanovení ve Smlouvě O dodávkách plynu.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem
0

fyzická

plnění veřejné Zakázkyje:

dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů

viz Příloha č. 1

seznam

zadavatelů.
0

Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státnísprávy 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),

0

v

zajistění rezervace

Pravidel trhu
0
0

S

příslušné distribuční kapacity

dodavatelem vsouladu Spodmínkami

plynem,

regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním Soustavám
systémových služeb,
zajištění fakturace regulovaných neregulovaných složek ceny zemního plynu.
zajištění

a zajištění

i

je zadávána pro dodávky v období od 1.7.2019 do 31.12.2020. Specifikace odběrných míst
uvedena v Příloze č.1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Zakázka
je

zemní plyn Děčín 2019
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Vobdobí od 1.9.2019 budou průběžně připojována
specifikována S datem připojení V příloze č. 1.

další

odběrná místa, která jsou

blíže

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 množstvíjak 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
Dødávkv

2.3.

14 ødst. 1 zZvz)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
(§

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku

Common

Procurement Vocabulary (CPV) je

CPV

Popis
1

Zemní plyn

09123000-7
1

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:

3 100 000 Kč bez

DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena vsouladu s § 16 ZZVZ, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající Z plnění veřejné
zakázky.

Předpokládaný odběr zemního plynu vjednotlivých obdobích
odhadnut na základě odběrů v letech 2017 a 2018.

a dle

odběrných míst Zadavatele

je

(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 PLNÉNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.

Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázkyje podmíněn zadáním Zakázky.

4.2.

Předpokládaný termín zahájení plnění

00:00:00 hodin dne 01.07.2019

Doba plnění

24:00:00 hodin dne 31.12.2020

Místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje poskytování dodávek pro něj a jím zřízené organizace uvedené v Příloze
této zadávací dokumentace.

5.
5.1.

5.2.

1

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Stanovenítechnických podmínek
Technické podmínky S ohledem na předmět veřejné Zakázky zadavatel nestanoví, předmět veřejné
Zakázky je definován vyčerpávajícím způsobem v části 2 této zadávací dokumentace.

Dodatečné dodávky
V případě, že se v průběhu
sjednaném předmětu

5.3.

č.

plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné dodávky nezahrnuté ve
plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se ZZVZ.

Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

zemní plyn Děčín 2019
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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
vı
zemního plynu podle Prılohy č. 3.

1

MWh dodaného

Nabídkové ceny budou uvedenyv 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 plněníveřejné 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 s přihlédnutím kvývoji 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.
i

6.1.2.

vı

Zadavatel vPrıIoze

č.

2 uvádí plánovaná množství odebraného

zemního plynu

jednotlivými přistupujícími subjekty.
Snejnižší nabídkovou cenou, bude vyhodnocena ta nabídka,
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

Jako

nabídka

u které

snížit.

6.2.

Výši

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 ERU, 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 plněníveřejné zakázky..

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 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.
i

7.

ZMĚNA ZÁVAZKU

Vpřípadě, že se vprůběhu 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
a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky
zemní plyn Děčín 2019

řízení jsou pro účastníky
a platební

závazné

podmínky jsou uvedené
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č. 4 Zadávací dokumentace a Zadavatel požaduje zahrnout zde uvedené podmínky v plném
rozsahu do návrhu smlouvy, kterou účastník předloží ve své nabídce.

V Příloze

Účastníkje 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 státnísprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakož iv 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 kvyřazení 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 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
vv
nebo zřízené statutárním městem Decín.
i

Vrámci 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.

IISTOTA

9.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty vsouladu
jednostopadesáttisíckorunčeských).
9.1. Jistotu

může

účastník poskytnout

formou

s

§

41 ZZVZ ve

výši

150 000 Kč

(slovy

složení peněžní částky na účet Zadavatele:
vv

Účet Zadavatele pro poskytnutíjistoty ve formě složení penezní částky:
čísıø

účwz

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:
Specifický symbol:
vv

19-921 402 389/0800 (česká Spøřireına Praha)

1900303
(uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro
složeníjistoty. např. k.s. Finanční platby ostatníje 0558)

8136

Penezní 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 býtjistota vrácena pojejím uvolnění.

může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění zárukýve 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.
9.2. Účastník

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 penezní částky na účet Zadavatele
poskytnutí bankovní záruky.

zemní plyn Děčín 2019
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KVALIFIKACE

10.

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

10.1.

nedoplatek,
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,
v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
je
e)
nucená správa podlejiného 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
0
tato právnická osoba,
0
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
0
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
0
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce tohoto bodu
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
0
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,
písemného čestného prohlášeníve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
c)
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,
výpisu Z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
f)
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
c)

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

pokud

10.2.1.

jiné právní předpisy

Prokázání základní kvalifikace

V souladu s ustanovením
ZZVZ.
Zadavatel

§ 74

ZZVZ požaduje zadavatel prokázání způsobem

si může v průběhu zadávacího
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

10.3.

předmětu veřejné zakázky,

takové oprávnění vyžadují

Ekonomická

řízení

dle § 75 odst. 1

vyžádat předložení originálů nebo úředně

kvalifikace

Nenívyžadována.
zemní plyn Děčín 2019
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Technické kvalifikační předpoklady
Vsouladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit vrámci
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
10.4.

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:
I
identifikaci odběratele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;
I
název realizované zakázky;
I
popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně s uvedením množství dodaného plynu);
I

místo a dobu realizace zakázky (ve formátu

10.5.

Obsah, forma a členění dokladů o

MM/RRRR - MM/RRRR);

kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci velektronické 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 buďoriginály 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 vRegistru
smluv.
V

ov

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu Ceské republiky, muze
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.

způsoby prokazování kvalifikace
vı
ıv
10.6.1. Kvalifikace v prıpadě Společné ucasti dodavate ů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost

10.6. Zvláštní

I

podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně -viz § 82 ZZVZ.
10.6.2.

a profesní způsobilost

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,
zemní plyn Děčín 2019
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doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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
c)

d)

Účastník prokáže kvalifikaci případných poddodavatelů dle § 85 ZZVZ:
prokázáním základní a profesní způsobilosti stejným způsobem jakým účastník prokazuje

0

svoji kvalifikaci (viz výše),

případě nesplnění požadovaných kritérií způsobilosti, bude zadavatel požadovat nahrazení
tohoto poddodavatele;
0 pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, který dle předchozího podbodu nesplnil
požadovaná kritéria, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí.
0 v

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
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.
a profesní způsobilost

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 VYSVÉTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNÉNÍ
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.
vv
Na základe zádosti 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
zakázek
na
zadávání
na
veřejné
nástroje
adrese
této
veřejných
zakázky
https:/jzakazkv.mmdecin.czĹ.

vv

zemní plyn Decín 2019
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Zadavatel muze V souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek bez
jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
i

11

2.

Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Vzhledem

povaze předmětu plnění nebude organizována prohlídka místa plnění.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12
12

k

1.

Způsob
Nabídky

a místo pro

budou

podání nabídek

podány

podobě

velektronické

prostřednictvím

profilu

zadavatele

https://zakazky.mmdecin.cz.

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
vv

oznámením O zahájení zadávacího

dne 8.4.2019 v 10:30 hod.

řízení

vv

na adrese: Magistrát města Decín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decín IV Podmokly. Otevírání
nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci kelektronickým 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.

ZADÁVACÍ LHŰTA
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.

KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
14

1.

Kritéria

hodnocení

Základním hodnotícím kritériem

14

2.

je

ekonomická výhodnost nabídky - „nejnižší nabídková cena".

Způsob hodnocení nabídek
14.2.1. Hodnotící

komise posoudí nabídky

Z

hlediska splnění zákonných požadavků a

požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,
nabídkové ceny.

a dále Z hlediska

mimořádně

nízké

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 zadáníveřejné 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

zemní plyn Decín 2019

zjištěné na straně účastníka

nebude brán

zřetel.

10

Z
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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,

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.
kteří nebyli Z řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje

Výzvu obdrží účastníci minimálně 3 pracovní dn\Lpřed 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, ti. podmínky omezení nových aukčních hodnot
ìpodmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni podávat nové aukční hodnotu
Uchazeči budou moci měnitjednotkové cenyjednotlivých skupin odběrů.

Minimální krok snížení nabízené ceny je 1
předchozíjednotkové ceně účastníka.

% Z konkrétní jednotkové

ceny

a

bude vztažen

k

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
Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována

krok.

Informace, které budou uchazečům v průběhu elektronické aukce poskytnutﬂ

V průběhu vlastní aukce uchazeč uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší nabídky.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENÉNÍ NABÍDKY

15
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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:Ĺ/zakazky.mmdecin.czĹpublication inde×.html

https:Ĺ/zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci

V případě

otázek týkajících

aQplet.pdf.

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.
jakýchkoli

se

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:/jzakazkv.mmdecin.czĹ.
Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:
0

Příloha

č.

0

Příloha

č.

0

Příloha

č.

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
2 - Seznam přistupujících subjektů (Příloha ZD č.
3 - Seznam odběrných míst (Příloha č. ZD č. 4)
1

zemní plyn Děčín 2019

1)

ll

Z

14

popřípadě i Příloha Č. 4 Smlouva mezi dodavateli vpřípadě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby vpřípadě 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 nerozdí/ně.

0

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:/jzakaZkv.mmdecin.cZĹ.
ıvo

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla rozdělena do adresaru 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 vytvořenýv souladu
a Doklady o kvalifikaci viz bod 10.
15.3.

S

Přílohou č.2 Zadávací dokumentace

Jazyk zpracování nabídky
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.

15.4.

Podání nabídky

Nabídky se podávají_pouze elektronicky

dle § 103 Odst.
nástroje na adrese httpszj/zakaZkv.mmdecìn.czĹ.

Kontaktní osoba:

Ing.

1,

písm.

c)

ZZVZ pomocí elektronického

Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek,

tel.

412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, V souladu
výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

S

dne 8.4.2019 v 10:00 hodin.

16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ
Zadávací dokumentace ktéto
https:Ĺ/zakazky.mmdecin.cz.

DOKUMENTACE

veřejné

zakázce

je

Manuál dodavatele viz https:Ĺ/zakazkv.mmdecin.cZĹpublication

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

-

display 2.htmI.

17 DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
V

případě, že dojde ke

dodavatelem,

změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
že dojde ke změně V kvalifikaci dodavatel, je třeba postupovat dle § 104

je příslušný

informovat.
ZZVZ.

V případě,

Zadavatel

vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

si

18 OSTATNÍ

PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud zjakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených voznámení o zahájení zadávacího
vZadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné
v oznámení O Zahájení zadávacího řízení.
rızení a

zemní plyn Děčín 2019

12

Z

14

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
vv
řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek snabídkovou cenou umoznující
Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky přijatelných
nabídek.

Příloha

č.

1

Seznam

Příloha

Č.

2

Předpokládané množství odběru zemního plynu včetně Seznamu odběrných míst

Příloha

Č.

3

Tabulka nabídkové ceny pro zadávací řízení

Příloha č.4
Příloha

Č.

5

přistupujících subjektů včetně kontaktů

Obchodní podmínky (návrh smlouvy)
Smlouva centrálního zadavatele

zemní plyn Děčín 2019

13

Z

14

vz

v

Prıloha c 1

-Seznam

n

Zadavatelu

kontakty

S

Název

Statutární orgán

Adresa

1

Statutární město Děčín

Jaroslav Hrouda, primátor

Mírové nám. 1175/5, Děčín

2

Zš Děčín

Mgr. Jaroslav Skála

Kamenická 1145, Děčín

3

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

4

ZŠ a

5

ZŠ a

6

ZŠ a

7

8

ıı,

Kamenická 1145,

p.ø.
II,

Vrchlického 630/5, p.o.

MŠ Děčín Břězøvá 369/25 ,..
p0
MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.
MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.
ııı ,

MŠ Děčín Riegrova 454/12,
MŠ Děčín VI, Klostermannova
II,

10ˇSkolníjídelna Děčín
Školníjídelna Děčín

12

Dům dětí a mládeže,

I,

Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

Riegrova 454/12, Decín

1474/11, p.o.

Mgr.

ıvıš

Městská knihovna Děčín,

16

Centrum

17

Zámek

277/1, p.ø.
p.o.

Sociální Služeb Děčín, p.o.

Děčín, p.o.

Machačková

p.

Eva Drescherová

p.

Miluše Procházková

Bc. Světluše

IV, p.o.

15

Jiřina

Stěna, p.o.

p.

Hochwalderová

Kateřina Majerová

Bc.

Helena Králíčková

II

Jungmannova 640/3, Děčín

IV

VI

IČO

Kontakt

00261238

412593111

72743735

412526498

72743573

412516468

72744529

412507303

47274743

412539306

72743972

412528863

72744120

412516389

72744286

412535026

47274247

412531590

72744138

412516745

Teplická 344/38, Děčín IV

70949565

412532403

žížkøva 1286/15, Děčín ıv

00078921

412531164

72744201

412526942

64679454

412530976

71235868

412502122

00078867

412518905

Sládkova 1300/13, Děčín

Liliová

277/1, Děčín

I

Il

Karla

PhDr. Jana Skalová

28.října 1155/2, Děčín

Krupičková

VIII

Klostermannova 1474/11, Děčín

Mgr. Ladislav Zoubek
Ing. Iveta

Il

Ill

p.o.

14

Liıíøvá

Březová 369/25, Děčín
škøıní 1544/5, Děčín vı

13

ıı,

Vrchlického 630/5, Děčín

Vojanova 178/12, Děčín

Zoologická Zahrada Děčín - Pastýřská

Děčín

Brouček

Mgr. Karel Rajchl

p.o.

Děčín

Jiří

Mgr. Alena Čuříková

IV

Il

Mgr. Miroslav Kettner

IV, p.o.

11

Mgr.

sídla

Čapka 1441/3 Děčín

Dlouhá

I

jízda 1254, Děčín

I

I

Přıloha
1

č.

4 - Obchodní podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran
Odběratel (zadavatel) je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným dodavateli
změnit ke Stanovenému datu odběrná místa dodávky plynu uvedená v Zadávací dokumentaci, tj.
Zúžit stávající rozsah odbërných míst, anebo stanovit nová odběrná místa. Dodavatel je povinen
k datu uvedenému v oznámení bud' ukončit dodávky plynu do označených odbërných míst (a to
bez nároku na Smluvní pokutu, odstupné či jinou formu peněžního plnění), anebo Započít

dodávkami plynu do nově stanovených odbërných míSt. Cena za dodávku plynu do nových
odbërných míst se Stanoví ve výši průměrné jednotkové ceny dle nabídky dodavatele v rámci
zadávacího řízení.
Dodávky plynu budou měřeny V souladu S příslušnou energetickou legislativou (vždy V aktuálním
S

znění).

Dodavatel je povinen zajistit komplexní komunikaci a zpracování dokumentace (podkladů)
v komunikaci S provozovatelem distribuční soustavy, např. demontáž, montáž apod., vše dle
požadavků odběratele (zadavatele).
Dodavatel a Zadavatel uzavřou Samostatné smlouvy S jednotlivými odběrateli.
Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré plnění svým jménem S potřebnou odbornou péčí a
v požadované kvalitě

Smluvní

při

respektování oprávněných zájmů zadavatele.

zavazují
strany Se
a k minimalizaci vzniklých škod.

kvyvinutí

maximálního

úsilí

kpředcházení

škodám

Návrh smlouvy musí obsahovat minimálně následující podmínky:
a) závazek dodavatele spočívající vdodávce zemního plynu za podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci;
b) výčet odbërných míst dle zadávací dokumentace přiložený knávrhu Smlouvy jako její
nedílnou součást
c) ustanovení o tom, že zadavatel není povinen odebrat množství zemního plynu předpokládané
zadávací dokumentací (resp. využít všechny Služby, které zadávací dokumentace vymezuje).
Odběr zemního plynu v množství menším, než je předpokládané zadávací dokumentací
nemá vliv na Sjednanou jednotkovou cenu a není ani předmětem žádného poplatku nebo
Sankční platby ze strany dodavatele.;
d) ustanovení o tom, že zadavatel je oprávněn využít dodávky zemního plynu ve větším
rozsahu, než který je uveden V zadávací dokumentaci, pokud to bude vyžadovat provozní
potřeba zadavatele, přičemž bude v takovém případě postupováno v souladu se zákonem O
veřejných zakázkách;
e) ustanovení o tom, že zadavatel je oprávněn jednostranně v průběhu trvání smluvního vztahu
snížit nebo zvýšit počet odběrných míst zadavatele původně specifikovaných v příloze č. 1
zadávací dokumentace. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění
předmětné veřejné zakázky vždy ve vztahu kaktuálné platnému počtu odbërných míst
zadavatele. Snížení nebo zvýšení počtu odbërných míst nemá žádný vliv na cenu plnění dle
Smlouvy a není ani předmětem žádného poplatku nebo Sankční platby ze Strany dodavatele;
ujednání o tom, že ceny zemního plynu jsou konečně a nepřekročitelné a jejich navýšení
f)
v průběhu trvání smlouvy je nepřípustné;
g) ujednání O tom, že odpovědnost za odchylku nese dodavatel'
h) závazek dodavatele, že dodávky budou měřeny vSouladu Spříslušnou energetickou
legislativou (vždy v aktuálním znění);
závazek dodavatele zajistit oznámení zadavateli o plánovaném přerušení dodávek
i)
zdůvodu na straně provozovatele'distribuční soustavy, a to vždy V souladu s příslušným
právním předpisem (vyhláškou ERU);
závazek dodavatele provádět kontrolu odběrů na jednotlivých odbërných místech
j)
a zajistit komplexní komunikaci a zpracování dokumentace (podkladů) vkomunikaci
S provozovatelem distribuční soustavy, a to dle požadavků zadavatele;
Rezervaci příslušné distribuční kapacity zajistí dodavatel v souladu S podmínkami Pravidel
k)
trhu S plynem.
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a dále podmínky stanovené níže.

I)

V případě, že dodavatel

prokazoval v rámci zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku jakoukoli
část kvalifikace prostřednictvím třetí osoby, je povinen zajistit, aby v rozsahu vjakém třetí osoba
prokazovala splnění kvalifikace dodavatele, tuto zakázku také skutečně plnila. Tuto skutečnostje
povinen prokázat odběrateli na vyžádání. Konkrétní třetí osobu je oprávněn dodavatel změnit
s tím však, žeje povinen ji nahradit osobou, která by v stejném rozsahu mohla prokázat kvalifikaci
pro dodavatele v zadávacím řízení předcházejícím této smlouvě.

2

Cena a

platební

podmínky

Dodavatel je oprávněn
a)
b)
c)

DPH

ve

při

vyúčtování dodávky plynu připočíst k jednotkové ceně plynu pouze:

výši dle příslušného právního předpisu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

spotřební daň ze zemního plynu

regulované ceny/ platby podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných
realizace předmětné veřejné zakázky - konkrétně platbu za přepravu plynu, za
distribuci plynu, za uskladnění plynu a za služby operátora trhu.

vdobě

Dodavatel není oprávněn účtovat zadavateli žádné další platby související S předmětem plnění
veřejné zakázky.

Skutečná cena za dodávku zemního plynu do odběrných míst bude stanovena ročním
vyúčtováním vyhotoveném ke dni 31.12. kalendářního roku, a to na základě skutečně
odebraného množství MWh za smluvníjednotkové ceny, a to se zohledněním zaplacených záloh.
Zadavatel nepřipouští zpoplatnění odchylek skutečně odebraného množství zemního plynu od
předpokládaného množství odběru zemního plynu.

Odečty (stavy plynoměrů) provede zadavatel a doručí zjištěné údaje dodavateli.
Zadavatel bude dodavateli hradit sjednanou cenu za dodávku zemního plynu do odběrných míst
formou pravidelných měsíčních záloh, které budou splatné vždy nejpozději do 15. dne v měsíci
dodávky zemního plynu. Zadavatel bude dodavateli hradit uvedené zálohy ve výši
100 % hodnoty předpokládaného měsíčního odběru zemního plynu.

Dodavatel je povinen vypracovat a předat zadavateli předpis zálohových plateb za odběr zemního
plynu, a to nejpozději do pěti dnů od zahájení dodávek.

Vpřípadě změny

legislativy voblasti správy daní a poplatků je dodavatel povinen provést
zúčtování odběru zemního plynu zadavatelem v souladu s platnými právními předpisy tak, aby
zadavatel mohl uplatňovat příslušnou daň zpřidané hodnoty na vstupu za takto měsíčně

vyúčtovaný odběr zemního plynu.

Všechny platby se provádí platebním příkazem zadavatele ve prospěch dodavatele na
uvedené v příslušné faktuře, resp. předpise záloh. V bankovním styku se používají
symboly uvedené na příslušné faktuře. Platby probíhají v CZK.

číslo účtu
variabilní

Nabídková cena pro odběrné místoje konečná a nepřekročitelná, jejich navýšení v průběhu trvání
smlouvy je přípustné pouze v případě změny sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty a daně ze zemního plynu. Dále může být změněna, v případě, že dojde ke
změně plateb podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných v době realizace
předmětné veřejné zakázky - konkrétně jde o platbu za přepravu plynu, za distribuci plynu, za
uskladnění plynu a za služby operátora trhu; v takovém případě bude cena plnění změněna tak
aby odpovídala změně sazby DPH, daně Z plynu, a shora v tomto odstavci výši uvedených plateb.
Splatnost faktur (zúčtovacích) bude stanovena v délce nejméně 15 dnů počínaje dnem doručení
faktury zadavateli. V případě, že zadavatel obdrží fakturu, která nebude splňovat všechny
zákonné náležitosti, je oprávněn zaslatje ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení s plněním; nová lhůta splatnosti poběží doručením bezvadné (opravené
či doplněné) faktury zadavateli.

V případě

bezhotovostní platbyje závazek smluví strany splněn
Z účtu dlužníka na účet věřitele.

dnem

odeslání penezní částky
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3.
3.1

Smluvní pokuty

Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve Výši 0,5 % denně z částky odpovídající součinu
nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené
V příloze č. 3 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Kč V případě, že nezahájí dodávky plynu
ve sjednaném termínu, a to za každý jen započatý den prodlení, a to V případě, že se tak stane
i

jen
3.2

vjednom odběrněm

i

místě.

Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve Výši 0,5 % denně z částky odpovídající součinu
nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené
V příloze č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce v případě, že přeruší dodávky plynu, a to
za každý jen započatý den prodlení, a to V případě, že se tak stane ve vztahu kjednomu
i

odběrnému
3.3

i

místu.

Nárok na smluvní pokutu dle

čl.

3.1.

a

3.2. těchto

k porušení povinnosti dodavatele dojde V důsledku:

obchodních podmínek nevznikne, pokud

omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní soustavy dle ust. § 58
odst. 1 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dále jako ,,zákon“
b) omezení nebo přerušení distribuce plynu provozovatelem distribuční soustavy dle ust. § 59
odst. 1 písm. j) zákona
c) omezení nebo přerušení činnosti spojené s uskladňováním plynu provozovatelem zásobníku
plynu dle ust. § 60 odst. 1 písm. f) zákona
vzniku
stavu nouze a při předcházení stavu nouze dle ust. § 73 zákona
d)
Konečná smlouva uzavřená svybraným uchazečem bude před jejím uzavřením upravena tak, že
namísto textu „odpovídající součinu nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného
zemního plynu uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace kveřejné zakázce“ vdefinici smluvní
pokuty, již bude uvedena konkrétní částka odpovídající shora uvedenému součinu nabídkové ceny
konkrétního uchazeče a plánovaných množství.
a)

4.

Zákaznická podpora

4.1

Dodavatel
se zavazuje zajistit pro zadavatele zákaznickou podporu vrozsahu
24 hodin/7 dní vtýdnu, kdy zadavatel akceptuje splnění této povinnosti zprostředkováním
funkčního kontaktu na zákaznickou linku provozovatele distribuční soustavy.

4.2

Dodavatel je povinen

4.3

povinen
určit
sdělit
jméno pracovníka,
Zadavatel
je
a
pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických.

4.4

Smluvní strany jsou oprávněny změnit osobu určenou pro zajištění služeb zákaznické podpory a
osobu určenou pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických.

5.

určit

podpory pro zadavatele.

a sdělit jméno pracovníka, který bude zajišťovat služby zákaznické
který

bude

určen

Doba trvání smlouvy

5.1

Smlouva

5.2

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že:

je

uzavřena na dobu určitou uvedenou ve smlouvě bez možnosti automatického

prodlužování, resp. prolongace. Neuplatní se prodloužení doby smlouvy pro případ, že zadavatel
písemně neoznámí dodavateli V dodavatelem stanovené lhůtě před uplynutím doby, na kterou
byla smlouva uzavřena, že tr\/á na jejím ukončení.

a)

b)

nebude dodávka plynu zajišťována V souladu S ustanovením smlouvy, popř. vsouladu se
zvláštními právními předpisy, a zároveň nebude sjednána náprava ani po písemném
upozornění zadavatele, který stanoví lhůtu, ve které je povinen dodavatel nápravu sjednat;
bude vůči dodavateli,

resp. jeho majetku,

zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právních

předpisů;

c)

dojde ke ztrátě způsobilosti nebo schopnosti dodavatele dodávat plyn, zejména ztrátě

d)

dodavatel neakceptuje

příslušné licence

ERU;

změny

počtu odběrných míst dle těchto obchodních podmínek;
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e)

dodavatel nezahájí dodávky plynu ve sjednaném termínu, a to
jen

f)

g)

vjednom odběrném

i

v případě, že Se tak stane

místě;

dodavatel přeruší dodávky plynu, a to v případě, že se tak stane ve vztahu jen kjednomu
odběrnému místu; pokud však dojde k přerušení dodávky zemního plynu v důsledku
skutečností dle čl. 3.3 těchto podmínek, zadavateli právo na odstoupení od smlouvy
nevznikne.
objednatel zjistí, že třetí osoba v souladu S ust. 1.8. těchto podmínek neplní odpovídající část
plnění dle této smlouvy, ačkoli jejím prostřednictvím prokazoval dodavatel splnění
kvalifikačních předpokladů a dodavatel nezajistí napravení tohoto porušení ve lhůtě 14 dnů
ode dne zjištění porušení podmínek objednatelem,
i

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a)
b)

zadavatel bude v prodlení S úhradou zálohy anebo ceny plynu dle vyúčtování po dobu delší
45 kalendářních dnů
zadavatel opakovaně neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy
dodavatelem, a to přesto, že na prodlení byl dodavatelem písemně upozorněn a nebude
zadavatelem sjednána náprava ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
i

Účinky odstoupení nastávají doručením písemného sdělení O odstoupení.

6

Ostatní ustanovení
Odpovědnost za odchylku nese dodavatel.
Součástí smlouvy je zadávací dokumentace odběratele (zadavatele) na veřejnou zakázku
„Dodávky zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“ a nabídka
dodavatele

změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke
Smlouvě schváleným oběma smluvními stranami.
Jakékoliv

Dodavatel je oprávněn k samotnému návrhu připojit Své vlastní obchodní podmínky. Ustanovení
Samotné Smlouvy však bude mít vždy přednost před zněním obchodních podmínek. Zároveň
Strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek není možné měnit bez výslovného písemného
souhlasu objednatele. Zároveň strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek může změnit
dodavatel pouze v přiměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k zhoršení postavení objednatele jako
smluvní strany. V případě každé změny smluvních podmínek je dodavatel povinen konkrétní
změnu podmínek před jejím provedením oznámit vjejím přesném znění objednateli. Objednatel
bude přitom oprávněn změnu odmítnout a pro ten případ bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět
svýpovědní lhůtou 6 měsíců. Pod dobu tn/ání výpovědní lhůty zůstávají v platnosti původní

obchodní podmínky.

Veškeré případné spory ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem budou řešeny
před Soudy České republiky S vyloučením jakýchkoli rozhodčích soudů či rozhodců. S odkazem
na ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude místně příslušným soudem pro
Spory mezi zadavatelem a dodavatelem soud určený podle sídla zadavatele.
Veškerá korespondence, tj. zejména výzvy, odstoupení, jakož další jednostranné úkony
provedené jednou ze stran podle této smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují
za doručené rovněž nejpozději pátým pracovním dnem poté, co strana úkon činicí podala jej ve
formě doporučené listovní zásilky směřující na adresu bydliště či sídla druhé strany uvedenou v
záhlaví této smlouvy (nebo později písemně oznámenou) k poštovní přepravě osobě s poštovní
licencí, pokud si druhá strana zásilku v úložní době minimálně pěti pracovních dnů nepřevezme
a tato se vrátí zpět odesílateli.
i

K návrhu smlouvy
připojit

připojí

k návrhu

dodavatel znění těchto obchodních podmínek. Dodavatel je oprávněn

Smlouvy

i

i

vlastní

obchodní

podmínky.

Návrh

smlouvy

a obchodní podmínky dodavatele však nesmí znevýhodňovat zadavatele oproti postavení,
kterému zaručujíjeho vlastní obchodní podmínky. Stejně tak nesmí být návrh Smlouvy a obchodní
podmínky dodavatele v rozporu S obchodními podmínkami zadavatele.
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K jakémukoliv ustanovení návrhu smlouvy a obchodních podmínek dodavatele, které bude
zadavatele ve shora uvedeném smyslu znevýhodňovat nebo bude vrozporu sobchodními
podmínkami zadavatele, se v rámci smluvního vztahu dodavatele a odběratele nebude přihlížet.
Součástí návrhu smlouvy budou následující přílohy:

- Seznam odběrných míst
2 - obchodní podmínky

Příloha

č. 1

Příloha

Č.
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Smlouva O centralizovaném zadání veřejné Zakázky

2019 - 0105/OPO
uzavřená v souladu S ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č., 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Zněnı
pozdějších předpisů a ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)
mezi následujícími stranami:

1.

2.

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající: Jaroslav Hrouda, primátor
dále jako účastník smlouvy a centrální zadavatel
a

Základní škola Děčín

ICO 72743735

Jednající
3.

ICO 72743573

-

Mgr.

Jiří

-

ředitel:

-

ředitel:

Ill,

Březová 369/25, příspěvková organizace

VI,

Školní 1544/5, příspěvková organizace

V

Mgr. Miroslav Kettner
VIII,

Vojanova 178/12, příspěvková organizace

Mgr. Karel Rajchl

Nlateřská škola Děčín

ICO 72744120
-

Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Brouček

Základní škola a Mateřská škola Děčín

ICO 72743972

II,

Alena Cuříková

ředitelka: Mgr.

ICO 47274743

Jednající
8.

ředitel:

Základní škola a Mateřská škola Děčín

Jednající
7.

-

ICO 72744529

Jednající
6.

Mgr. Jaroslav Skála

Základní škola a Mateřská škola Děčín
Jednající

5.

ředitel:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín
Jednající

4.

-

Kamenická 1145, příspěvková organizace

II,

Riegrova 454/12, příspěvková organizace

II,

ředitelka: Mgr. Bc. Kateřina

Zimmermannová

Nlateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

ICO 72744286

Jednající

-

ředitelka: Mgr. Jiřina

Machačková

Jednající- ředitelka: Mgr. Iveta Mácová
10. Švkolníjídelna

ICO 47274247

Jednající

-

ICO 72744138

12.

vv

Decín

I,

Jungmannova

640/3, příspěvková organizace

Eva Drescherová

Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

ředitelka: p. Miluše

vv

Procházková

Dům dětí a mládeže Decín IV, Teplická 344/38,
ICO 70949565

Jednající
13.

-

IV,

ředitelka: p.

11. Švkolníjídelna

Jednající

Děčín

-

ředitelka: Bc. Světluše

příspěvková organizace

Hochwalderová

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DĚČÍN - Pastýřská stěna,
ICO 00078921

Jednající

-

ředitelka: Kateřina

příspěvková organizace

Majerová
1

z6

škola Děčín

II/lateřská

ICO 72744201

Jednající

-

II,

ředitelka: Bc.

Liliová 277/1, příspěvková organizace

Helena Králíčková

knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, Děčín
ICO 64679454
Jednající - ředitel: Mgr. Ladislav Zoubek
II/lěstská

I,

příspěvková organizace

vv
vvı
(ìventrum sociálních služeb Decín, 28. října 1155/2, Decın

ICO 71235868

Jednající

-

ředitelka:

ICO 00078867
-

prıspěvková organizace

PhDr. Jana Skalová

Zámek Děčín, Dlouhájízda
Jednající

vı

I,

1254, Děčín

ředitelka: lng. Iveta

I,

příspěvková organizace

Krupičková

Dále v této smlouvě jako každýjednotlivý shora uvedený subjekt pod č. 2 - 17 označován jako Zadavatel,
společně jsou pak všichni Zadavatelé označováni jen jako další zadavatelé.

Článek

I.

Předmět a účel smlouvy
Předmětem této Smlouvy je především závazek Centrálního zadavatele provádět zadávací řízení a
zadávat veřejné zakázky na účet zadavatele v souladu se zákonem č 134/2016 Sb. a jinými právními
předpisy a závazek Zadavatele poskytnout Centrálnímu zadavateli potřebnou součinnost, jakož
pověření Centrálního zadavatele k jednání v zastoupení Zadavatele za účelem zajištění předmětu
i

centralizovaného zadávání.

Strany se dohodly, že veřejné zakázky, které bude Centrální zadavatel v souladu S touto Smlouvou
provádět a zadávat na účet Zadavatele, budou zahrnovat veřejné zakázky na poskytování dodávek

zemního

plynu.

Článek

II.

Práva a povinnosti centrálního zadavatele a zadavatele
Smluvní strany se dohodly, že město Děčín bude plnit funkci centrálního zadavatele veřejné zakázky ve
smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále jen ZZVZ).

bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle zákona a dle této smlouvy.
Centrální zadavatel odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení, nese veškeré náklady spojené
s realizací zadávacího řízení a veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona.

Centrální zadavatel

Zadavatelé jsou povinni informovat centrálního zadavatele O všech podstatných skutečnostech majících
vliv na možný průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost, poskytovat nezbytnou a požadovanou
součinnost, zejména pokud jde o výměnu dokumentů požadovaných Zadávací dokumentací, podávání
vysvětlení

či

písemných stanovisek.

2Z6

4.

Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní, formou otevřeného řízení dle § 56 a násl. ZZVZ, hodnocení
bude provedeno elektronickou aukcí.

5.

Zadavatelé se zavazují respektovat rozhodnutí Rady města Děčín O výběru nejvhodnější nabídky.

6.

Zadavatelé se zavazují uzavřít smlouvu O sdružených službách dodávky zemního plynu S vybraným
účastníkem.

7.

V

8.

Archivaci zadávací

9.

Zadavatel se zavazuje k uveřejňování smluv S dodavateli zemního plynu a skutečně uhrazené ceny dle

případě, že nastanou
centrální zadavatel.

zákonné důvody ke zrušení zadávacího

dokumentace

dle

požadavků zákona

rozhodne O jeho zrušenı

řízení,

zajišťuje centrální zadavatel.

§ 219 ZZVZ.

10.

Zadavatel se zavazuje k uveřejňování smluv dle zákona

článek

č.

340/2015 Sb., o

registru smluv.

ııı.

Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva se uzavírá na dobu

určitou,

a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby dosažení účelu, pro

který byla uzavřena.
2.

Smluvní strany čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli
a dozvědí v souvislosti S veřejnou zakázkou.

3.

Tato smlouva je vyhotovena v 19 vyhotoveních. Každý zadavatel obdrží jedno vyhotovení a tři vyhotovení
obdrží centrální zadavatel. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky.

4.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodně

5.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno V Radě města Děčín usnesením

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti

V Děčíně dne ................

RM

19 05 36 O4 dne 12.3.2019.

dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních

V Děčíně dne ......................

_.

`````

l`.`6šól;ájëaHø'j}č% `z`á`š{á{úiá}à}'v}nè$±ø

Jaroslav Hrouda, primátor

V Decíně dne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dèćﬂn

ˇ

ZS Děčín

II,

._

'

'22'

.

ˇ

stran.

`öšó`x;à'ﬂ`ê‹'ﬂ}n`àı}Lz}`žà

Kamenická 1145,

. .

ZS

vůle.

Dr. Miroslava

.

.

3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

p.o.

.

.

.

.

..

Osoba jednající za

Tyrše Děčín

3z6

II,

p.o.

V Děčíně dne

.

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

. .

.

ˇ

ZS

V Děčíně dne

.

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

a

ZS

vv
V Decíně
dne

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

MS

a

ˇ

MS Děčín VIII,

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

.

.

_

vv
V Decíně
dne

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

II,

.

_

_

.

_

.

_

.

_

_

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

.

_

_

_

.

.

_

.

.

_

_

.

.

_

_

_.

_

.

.

_

_

.

_

_

.

.

.

_

_

.

_

_

.

_.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

.

_

_

.

_

_

_

._

_

_

.

_

_

.

.

_

_

_

_

_

_

.

_

_

_

._

_

_

.

.

_

.

.

_

_

.

.

.

_

.

.

_

_

.

_.

Osoba jednající za
Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p_o_

. .

_

.

_

_

.

_

_

_

.

_

_

.

_

_

_

.

_

_

.

_

_

_

.

_

_

_

._

Osoba jednající za
Skolníjídelna Děčín IV, p.o.
10.

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

. .

_

_

.

_

_

.

_

.

_

_

_

_

.

_

_

_

.

_

_

_

.

_

_

.

_

_

_

._

Osoba jednající za
ˇ
Skolníjídelna Děčín I, p.o
1 1

vv
V Decíně
dne

.

8.

ˇ

vv
V Decíně
dne

.

Osoba jednající za
Riegrova 454/12, p.o_

.

MS

_

7.

. .

ˇ

.

Osoba jednající za
Vojanova 178/12, p.o.

_

ˇ

.

.

_

6.

. .

MS Děčín

V Decíně dne

_

Osoba jednající za
Děčín VI, Skolní 1544/5, p.O.

_

ˇ

_

a

.

ˇ5.

. .

ZS

V Děčíně dne

III,

.

ˇ

_

Osoba jednající za
Březová 369/25, p.o.

. .

ˇ

_

4.

ˇ

MS Děčín

.

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

_

.

_

. .

_

.

_

_

.

_

_

_

12.

.

_

_

_

.

_

_

.

Osoba

Dům dětí a mládeže,

4Z6

_

_

.

_

.

_

_

.

_

_

Děčín

_

_.

za
IV, p.o_

jednající

V Decíně dne ...............

._

13.

Osobąjędnající za
p.o.

ZOOLOGICKA ZAHRADA DECIN,
I

V Děčíně dne ...............

._

V

MS Dèčin

vv
V Decíně
dne ...............

._

""1'żıÍ 'ć>'šàL›'à]è'niv}à}%&í
ıı,

Liıiøvá 277/1, p_ø

""1'š. 'óšzłíà

}è'niv}à}%èí 'zàn

Městská knihovna Děčín,

V Decíně dne ...............

._

p.o.

""1'èĹ'6šói›'áìè'‹iv`{ø'Jičí 'zá

Centrum sociálních služeb Děčín,

V Decíně dne ...............

'zèn

p.o.

._

17.

Osoba jednající za

Zámek Děčín,

5Z6

p.o.

Příloha

č.

1- Seznam zadavatelů S kontakty
Název

1

2
3

4
5

6

Statutární

město Děčín

ZŠ Děčín Kamenická 1145, p.o.
ZS Dr. Miroslava Tyrše Děčín Vrchlického
Březová 369/25, p.o.
ZŠ a MŠ Děčín
ZŠ a MŠ Dèčin vı, Škøınn' 1544/5, p.ø.
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.

MŠ
MŠ

10

Školníjídelna Děčín

IV, p.o.

11

Školníjídelna Děčín

I,

12

13

630/5, p.o.

Ill,

8

7

Děčín

Riegrova 454/12, p.o.

Il,

Děčín VI Klostermannova 1474/11
,

Dům dětí a mládeže,

,

MŠ

15

Městská knihovna Děčín,

Děčín

16

Centrum

17

Zámek

Il,

IV, p.o.

Liliová 277/1, p.o.
p.o.

sociální Služeb Děčín, p.o.

Děčín, p.o.

Mgr.

Jiří

Brouček

sídla

Kamenická 1145, Děčín

II

Vrchlického 630/5, Děčín

Mgr. Alena Čuříková

Březová 369/25, Děčín

Il

Ill

Mgr. Mirøsıav Keﬂner

Škøıni 1544/5, Dèčin vı

Mgr. Karel Rajchl

Vojanova 178/12, Děčín

VIII

Riegrova 454/12, Děčín

II

Zimmermannová

Mgr. Jiřina Machačková

Klostermannova 1474/11 Děčín

Eva Drescherová
p. Miluše Procházková
Bc. Světluše Hochwalderová

Jungmannova

p.

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská Stěna, p.O.

14

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Mgr. Bc. Kateřina
p.o.

p.o.

Děčín

Adresa

Jaroslav Hrouda, primátor
Mgr. Jaroslav Skála

II,

Il,

Statutární orgán

p.

Kateřina Majerová

,

640/3, Děčín IV

Sládkova 1300/13, Děčín

Žižkova 1286/15, Děčín IV

Bc. Helena Králíčková

Liliová 277/1,

Mgr. Ladislav Zoubek

Karla

PhDr. Jana Skalová

28.října 1155/2,

lng. Iveta

Krupičková

I

Teplická 344/38, Děčín IV

Děčín

Il

Čapka 1441/3 Děčín
Děčín

I

Dlouhájízda 1254, Děčín

626

I

I

ICO
00261238
72743735
72743573
72744529
47274743
72743972
72744120
72744286

412593111
412526498
412516468
412507303
412539306
412528863
412516389
412535026

47274247
72744138
70949565
00078921
72744201
64679454
71235868
00078867

412531590
412516745
412532403
412531164
412526942
412530976
412502122
412518905

Kontakt

_\

IQ
OJ
-là

01

Děčín

-

hasiči

nabr. 1916/2a, 405 02, Děčín
eplická 1900, 405 02, Děčín -

WC

-

159, 407 11, Děčín - hasiči
parcela 662/2, 405 O2, Děčín

hasiči

-

SMS

