PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku na dodávky

Sdružené služby dodávky zemního
plynu pro Ostravskou univerzitu
na rok 2017

ZADAVATEL:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

1. PREAMBULE
Zadavatel uveřejněním této Výzvy zahajuje zjednodušené podlimitní řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a je společně se
zadávací dokumentací vypracována jako podklad pro podání nabídek na veřejnou zakázku
na dodávky.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony vyjma podání
nabídky budou prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele,
elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického
nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské
příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená:
ve věcech veřejné zakázky:
IČ:
DIČ:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
601 - Vysoká škola
prof. MUDr. Janem Latou, CSc. – rektorem
Mgr. Renáta Holínková
61988987
CZ 61988987

profil zadavatele:
URL veřejné zakázky:

zakazky.osu.cz
https://zakazky.osu.cz/vz00000897

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV

3.2.

09123000-7 Zemní plyn

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč bez DPH.

3.3.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst
zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, dodavatelem,
s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního
úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu v platném znění.
Celková předpokládaná dodávka zemního plynu v rámci veřejné zakázky, tj. pro 19
odběrných míst, je v plánovaném celkovém množství 3 064,43 MWh za období od 1. 1. 2017
06:00 hod. do 1. 1. 2018 06:00 hod.
Celková denní rezervovaná pevná kapacita za všechna odběrná místa činí 3177 m3.

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a
distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v
zadávací dokumentaci.

4. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1.

Lhůta plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě
plnění:
-

4.2.

od 1. 1. 2017 6:00 do 1. 1. 2018 6:00

Místo plnění

Místem plnění jsou odběrná místa zadavatele uvedená v Příloze č. 2 Zadávací
dokumentace.

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
5.1.

Kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona
- splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona

5.2.

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74 odst. 1
zákona, tzn. že 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 k zákonu č. 134/2016
Sb., nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží*,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

*Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.

5.3.

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 zákona, tzn.
že profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

6. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
6.1.

Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídce dodavatelé
doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit
 čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 Zadávací
dokumentace) nebo
 jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

6.2.

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné
prohlášení je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda
přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],
d) písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení je Přílohou č. 5 zadávací
dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst.
1 písm. c) zákona],
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1
písm. d) zákona],
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (čestné prohlášení je
Přílohou č. 6 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor
použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. e) zákona].

6.3.

Způsob prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tedy rozhodnutí o udělení licence na obchod se
zemním plynem dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění
a vyhlášky č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích.

7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1.

Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel bude hodnotit nabídky s využitím elektronické aukce v souladu s § 120 a §
121 zákona.

7.2.
















Podmínky a rozsah elektronické aukce
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH jako součin nabídkové ceny za
jednotku a plánovaného množství dodávky dle těchto zadávacích podmínek.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena zpracovaná v souladu s čl. 6
této Zadávací dokumentace.
Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 30 minut s tím, že pokud v posledních dvou
minutách soutěžního kola podá soutěžící dodavatel nabídku nižší než doposud
nejnižší nabídka, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o 3 minuty.
Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické
aukce činí 2,- Kč u jednotkové ceny.
Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot
v průběhu elektronické aukce činí 200,- Kč za jednotku (pro omezení možnosti
překlepu při zadávání nové hodnoty).
Způsob ukončení aukce je marným uplynutím doby pro podání nových aukčních
hodnot, které by měnily pořadí nabídek.
Informace, které budou účastníkům poskytnuty: Účastník po celou dobu
elektronické aukce vidí informaci o svém aktuálním pořadí a o aukční hodnotě
nejlepší nabídky. Účastník může svou cenovou nabídku jen snižovat s ohledem na
stanovený minimální a maximální krok. Změna cenové nabídky směrem nahoru
nebude systémem akceptována.
Po posouzení a hodnocení nabídek dle § 121 odst. 1 zákona, rozešle zadavatel
všem účastníkům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými
prostředky v zákonem stanovené lhůtě min. 2 pracovních dnů předem výzvu k
podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce. Výzva do elektronické aukce
bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou účastníkům
poskytnuty stejným způsobem. Za aktualizaci odpovědných osob dodavatele
uvedených v systému E-ZAK je plně odpovědný dodavatel.
Výzva k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce bude obsahovat:
o Veškeré
informace
nezbytné
pro
individuální
připojení
k elektronickému nástroji použitému pro provedení e-aukce (tzn.
přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno a heslo
účastníka do e-aukce, od okamžiku rozeslání výzvy k podání nových
aukčních hodnot do doby zahájení aukčního kola e-aukce zadavatel
umožní přístup všem účastníkům do testovacího prostředí e-aukce,
kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace)
o Datum a čas zahájení e-aukce
o Kontakt na administrátora e-aukce
Účastník musí před zahájením aukčního kola zadat do e-aukce svou zadávací
cenovou nabídku, přičemž takto učiněná nabídka musí být rovna nebo nižší, než je
jeho zadávací cena podaná v písemné nabídce. Až do zahájení soutěžního kola
není účastník touto svou nabídkou vázán a má možnost ji zrušit, měnit (směrem
dolů) případně ze systému vymazat. Pokud účastník svou nabídku do okamžiku
zahájení aukčního kola nezruší, je tato nabídka považována za platně učiněnou při
zahájení aukčního kola a stává se pro účastníka závaznou.
V průběhu e-aukce spolu zadavatel a účastník komunikují výlučně prostředky
elektronické komunikace, proto pro účast v elektronické aukci musí mít účastník
přístup k internetu a běžný internetový prohlížeč (MS Internet Explorer, Mozilla
Firefox apod.).

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
8.1.

Nabídka dodavatele

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem
ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem
nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace
prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny
v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka) v písemné formě
a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle
výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem nebo zmocněnou osobou,
jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

8.2.

Podání nabídky

Nabídka dodavatele bude v souladu s § 107 odst. 1 zákona podána v listinné
podobě. Nabídka účastníka může být podána buď v jednom, nebo v samostatných
oddělených svazcích, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené:
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – SDRUŽENÉ DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU PRO OSTRAVSKOU
UNIVERZITU NA ROK 2017 – NEOTEVÍRAT“
Zadavatel požaduje, aby na obálce byly uvedeny identifikační údaje dodavatele.
Nabídka dodavatele bude podána v jednom originále. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Účastník jako součást nabídky předloží CD dostatečné kapacity, které bude
obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované účastníkem. Dokumenty budou
předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání
nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě
pochybností nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení
nabídky.

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
9.1.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 10. 2016 v 10:00 hod.

9.2.

Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat
každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hodin)
na adresu: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:
Mgr. Renáta Holínková
E-mail:
renata.holinkova@osu.cz
Tel.: 597 091 026

Ing. Klára Vodičková
E-mail:
klara.vodickova@osu.cz
Tel.: 597 091 043

Mgr. Barbora Lokajová
E-mail:
barbora.lokajova@osu.cz
Tel.: 597 091 023

9.3.

Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Ostravské univerzity na adrese výše
uvedené.

10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
10.1. Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací
dokumentace
https://zakazky.osu.cz/vz00000897.

je

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

Veškeré ostatní nezbytné údaje pro zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
V Ostravě dne ………….
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