ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zjednodušené podlimitní řízení
podle 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
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva,
povinnosti či podmínky v Zadávací dokumentaci neuvedené se přiměřeně řídí zákonem a
souvisejícími prováděcími předpisy.
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.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Pokud dodavatel (účastník) neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel
nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

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.

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.

3.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV

3.3.

09123000-7 Zemní plyn

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

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

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 této Zadávací
dokumentace.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.

Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Účastník je povinen jako součást nabídky předložit podepsaný návrh smlouvy. Návrh
smlouvy účastníka nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být
v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace.
Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na dodávky zemního plynu
v kategorii maloodběr a smlouvu na dodávky zemního plynu v kategorii střední odběr.
Zadavatel požaduje, aby smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem byly v souladu s níže
uvedenými obchodními podmínkami:

5.1.1.

Smlouvy s vybraným dodavatelem budou uzavřeny na dobu určitou uvedenou
v čl. 4.1 Zadávací dokumentace bez možnosti automatického prodlužování.

5.1.2.

Platební podmínky odběrných míst s ročním odběrem pod 630 MWh/rok
(maloodběr):
Zadavatel může požádat o fakturaci jednotlivých odběrných míst prostřednictvím
samoodečtu.
Cena za sdružené služby dodávky plynu v kategorii maloodběr bude hrazena
čtvrtletně zálohově souhrnnou fakturou s rozpisem odběrných míst ve výši zálohy
stanovené v ročním platebním kalendáři dodaným dodavatelem.
Čtvrtletní množství plánovaného odběru pro stanovení platebního kalendáře bude
určeno jako 80% předpokládané výše 1/4 ročního odběru odběrného místa
(souhrnu odběrných míst).

Odběrná místa v kategorii maloodběr, u kterých zadavatel požádal o fakturaci
prostřednictvím samoodečtu, budou fakturována souhrnnou fakturou s rozpisem
jednotlivých odběrných míst, kterou je dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději
do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zaslán
zadavatelem samoodečet.
Na konci ročního období zašle dodavatel konečné vyúčtování společně
s konečnou souhrnnou fakturou pro odběrná místa v kategorii maloodběr, ve
které bude uvedena skutečná roční spotřeba jednotlivých odběrných míst. Tuto
fakturu je dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce následujícího po konci ročního období.
5.1.3.

Platební podmínky odběrných míst s ročním odběrem nad 630 MWh/rok
(střední odběr):
Cena za sdružené služby dodávky plynu v kategorii střední odběr bude hrazena
za každý jednotlivý kalendářní měsíc a za jednotlivé odběrné místo zálohově
fakturou ve výši zálohy stanovené v ročním platebním kalendáři dodaným
dodavatelem.
Měsíční množství plánovaného odběru pro stanovení platebního kalendáře bude
určeno jako 70% předpokládané výše 1/12 ročního odběru odběrného místa.
Odběrná místa budou fakturována měsíčně fakturou za jednotlivé odběrné místo,
kterou je dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla dodávka plynu realizována.

5.1.4.

Faktura, resp. zálohová faktura, musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V tomto daňovém
dokladu bude provedeno vyúčtování zaplacené zálohy. Fakturované částky
budou hrazeny převodem z účtu. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode
dne doručení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby na účet dodavatele.
Připadne-li den odeslání na den pracovního klidu, rozumí se dnem odeslání první
následující pracovní den.

5.1.5.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zasílal veškeré vyúčtování a fakturaci formou
elektronických prostředků na adresu financni.uctarna@osu.cz.

5.1.6.

Dodavatel poskytne po ukončení období plnění této veřejné zakázky zadavateli
na základě jeho požadavku kompletní údaje o realizované dodávce zemního
plynu v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky.

5.1.7.

V případě zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv
k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou
pohromou, je zadavatel oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému
odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení
odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele.

5.1.8.

Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících
nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak
zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat
nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení nového
odběrného místa zahájí dodávku za podmínek sjednaných v rámci předmětné
veřejné zakázky.

5.1.9.

Dodavatel si nebude nárokovat jakékoliv sankce za překročení či neodebrání
předpokládaného množství odběru zemního plynu. Sankcí se rozumí rovněž
navýšení smluvní ceny sjednané ve smlouvě na základě výsledku elektronické
aukce.

5.1.10. Zadavatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, podléhá
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem
je Ministerstvo vnitra).
5.1.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v Registru smluv. O této skutečnosti je Zadavatel povinen druhou smluvní stranu
uvědomit.
5.1.12. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech
jejich změn a dodatků, na profilu zadavatele (Objednatele).

5.2.

Závaznost obchodních podmínek

Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Dodavatel
je povinen zavázat se k dodržování obchodních podmínek stanovených zadavatelem v této
zadávací dokumentaci po celou dobu trvání smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu. Tento souhlas potvrdí dodavatel čestným prohlášením (Příloha č. 4 této
zadávací dokumentace). Nesouhlas či výhrady ke stanoveným obchodním a platebním
podmínkám, resp. nepředložení čestného prohlášení dodavatele v nabídce může mít za
následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

5.3.

Vysvětlení obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si
písemně požádat o jejich vysvětlení v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem
stanoveným v čl. 12 této zadávací dokumentace.

6. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ
CENY
6.1.

Nabídková cena a podmínky pro její zpracování

Pro odběr zemního plynu v rámci veřejné zakázky budou jednotkové ceny
zpracovány v členění uvedeném v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Nabídková cena
bude stanovena jako součin nabídkové ceny za jednotku (MWh) a plánovaného
množství dodávky dle zadávacích podmínek.

Nabídková cena bude zahrnovat i stálou měsíční platbu za odběrné místo u
odběru 0 – 63 MWh, jejíž nabídková hodnota v Kč (bez DPH) bude násobena
koeficientem vyčísleným jako součin počtu odběrných míst 0 – 63 MWh a počtu
kalendářních měsíců v plánovaném období dodávek (viz Příloha č. 3 Zadávací
dokumentace).
Jednotkové ceny budou stanoveny v Kč bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady
na realizaci veřejné zakázky.
Jednotkové ceny zemního plynu budou součástí nabídky jako ceny zadávací. Se
zadávacími cenami uvedenými v písemné nabídce půjde uchazeč jako s výchozí nabídkou
do e-aukce a tyto vloží do elektronického nástroje elektronické aukce, jež bude následně
realizována v souladu s čl. 11.2 Zadávací dokumentace. Jednotkové ceny budou uvedeny
bez DPH a musí obsahovat náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění vyjma
dalších plateb regulovaných Cenovým rozhodnutím ERÚ a dále právním předpise
stanovených daní a poplatků.
Zadavatel nebude hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti
s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.
7.1.

Obsah zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové podmínky, které
zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky.

7.2.

Podmínky pro plnění předmětu zakázky

Pro tuto veřejnou zakázku nejsou zvláštní podmínky definovány.

8.
8.1.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
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

8.2.

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.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

8.3.

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,

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

9.
9.1.

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.

9.2.

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].

9.3.

Způsob prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložením:

a)
b)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
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.

10. DALŠÍ PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
10.1. Předložení kvalifikačních dokladů vybraným dodavatelem
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nejpozději však vybraný dodavatel předloží originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst.
3 písm. a) zákona.

10.2. Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a Výpis z obchodního rejstříku
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.

10.3. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad prokazující profesní
způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní
způsobilost podle § 74 zákona.

10.4. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne
starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost.

10.5. Prokázání kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v §
239 zákona. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

10.6. Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát
musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1 rok od jeho
vydání).

10.7. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 dost. 1 zákona
samostatně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou v souladu s § 103 odst. 1 písm. f)
zákona povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace doložit, že odpovědnost

za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně
a nerozdílně.

10.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace,
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona v plném rozsahu,
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

10.9. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.

11. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
11.1. 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 (dále také „e-aukce“).

11.2. 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.).

12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
12.1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování
nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:
12.1.1. Zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
12.1.2. Příloha č. 1 – Krycí list
12.1.3. Příloha č. 2 – Seznam odběrných míst maloodběr a střední odběr
12.1.4. Příloha č. 3 – Tabulka pro zpracování nabídkových cen
12.1.5. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele
12.1.6. Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
12.1.7. Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b)
12.1.8. Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. c)
12.1.9. Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. e)

12.2. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a § 98 zákona
poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám. Vysvětlení zadávací
dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.

12.3. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele
Dodavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona požadovat po
zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, zaslaná zadavateli

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 12.2 této zadávací
dokumentace.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní
vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele nejpozději do 2 pracovních
dnů po doručení žádosti dodavatele.

12.4. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může ve smyslu ustanovení § 99 zákona změnit nebo doplnit zadávací
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
musí být uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.

13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PRÁVA
ZADAVATELE
13.1. Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr dodavatele formou uveřejnění na profilu
zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona. Oznámení o výběru dodavatele bude považováno za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu
zadavatele.

13.2. Uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení formou
uveřejnění na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona. Oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení bude považováno za doručené všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

13.3. Zrušení zadávacího řízení
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona.
Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv
nárok.

14. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. Způsob označení jednotlivých listů
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo
vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

14.4. Členění nabídky, obsah
Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda
každé v samostatném svazku nebo společně v jednom svazku) a označených shodně
s následujícími pokyny.
Nabídka musí obsahovat:
14.4.1. Vyplněný formulář
"KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje
dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku
nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc
pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
14.4.2. Vzorový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
v kategorii maloodběr – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za
účastníka jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen otiskem
razítka. V návrhu smlouvy budou uvedeny nabídkové ceny zpracované v souladu
s čl. 6 Zadávací dokumentace, které budou zadány jako vstupní ceny do
elektronické aukce.
14.4.3. Vzorový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
v kategorii střední odběr – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou
za účastníka jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným
ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen
otiskem razítka. V návrhu smlouvy budou uvedeny nabídkové ceny zpracované
v souladu s čl. 6 Zadávací dokumentace, které budou zadány jako vstupní ceny do
elektronické aukce.
14.4.4. Vyplněnou tabulku (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace) s uvedením nabídkových
cen jednotlivých položek platných pro všechna odběrná místa

14.4.5. Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele, podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka (Příloha č. 4 Zadávací
dokumentace)
14.4.6. Doklady prokazující splnění kvalifikace (možno nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením viz čl. 9 této zadávací dokumentace)

15. PODÁNÍ NABÍDEK A LHŮTA PRO OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK
15.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 10. 2016 v 10:00 hod.

15.2. 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

15.3. 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.

15.4. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20. 10. 2016 v 10:05 hod. v sídle
zadavatele, zasedací místnost č. 111. Vzhledem ke způsobu hodnocení zadávacího řízení
elektronickou aukcí se v souladu s § 110 odst. 1 zákona otevírání obálek koná bez
přítomnosti účastníků.

16. DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE
16.1. Předložení dokladů odkazem
Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

16.2. Priorita jednotlivých dokumentů
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v Písemné výzvě
k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy
podmínky uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek.

16.3. Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

16.4. Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

16.5. Zadávání částí veřejných zakázek
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

16.6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (§ 40 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Účastníkům, s nimiž může
zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do
uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

V Ostravě dne ………………..

doc. Mgr. Daniel
Jandačka, Ph.D.

Digitálně podepsal doc. Mgr. Daniel
Jandačka, Ph.D.
Datum: 2016.10.04 10:12:40 +02'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

Příloha č. 1 – Krycí list

KRYCÍ LIST
Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017
Dodavatel
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Adresa pro doručování
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba v průběhu
zadávacího řízení
Tel

Email

Oprávněná osoba
(titul, jméno, příjmení)
Oprávnění podepisovat za
dodavatele je odůvodněno
(statutární orgán s oprávněním
jednat, plná moc apod. – nutno
doložit)
Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena včetně DPH
V……………………. dne …………………

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 2 – Seznam odběrných míst maloodběr a střední odběr

Maloodběr:
IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
Pořadí

Označení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

QM
C
A
I
L
DM
ZZ
ZO
ZU
ZU
R
ZW
1840
Macharova
IS
ZR
S - kurty

EIC kód
27ZG700Z0022413E
27ZG700Z0021501M
27ZG700Z00218986
27ZG700Z00276471
27ZG700Z0019758P
27ZG700Z0021949F
27ZG700Z0020305R
27ZG700Z0021593S
27ZG700Z0020304T
27ZG700Z0020303V
27ZG700Z0021775M
27ZG700Z06241270
27ZG700Z0025285J
27ZG700Z02817856
27ZG700Z0625194H
27ZG700Z0622289L
27ZG700Z00239479

Číslo měřidla
5445824
24474211
7076035
5301129
6905489
5302384
4083783
8914610
7121385
4037307
24474229
6830078
23841654
1101204
4073534
24338479
5596273

Obec
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

ZÁKAZNÍK
Ulice

Masarykovo náměstí
Bráfova
30.dubna
Slívova
Hladnovská
Reální
Syllabova
Syllabova
Syllabova
Syllabova
Dvořákova
Syllabova
Chelčického
Macharova
parc.4352/1
Syllabova
Fráni Šrámka
Celkem MO

č.p./č.or.
1498/4
2693/7
1404/22
881/32
1077/9
1476/5
2894/19
2894/19
2894/19
2894/19
137/5
2894/19
691/8
1034/19
4352/1
493/19
1121/3

Obchodní společnost
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě

IČ
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987
61988987

Možné
Platnost
Výpovědní
ukončení Spotřeba za 12
smlouvy (určito- lhůta v
dodávky měsíců (MWh)
do:, neurčito) měsících
ke dni:
1.1.2017
0 1.1.2017
21,32
1.1.2017
0 1.1.2017
1,61
1.1.2017
0 1.1.2017
15,88
1.1.2017
0 1.1.2017
27,32
1.1.2017
0 1.1.2017
0,85
1.1.2017
0 1.1.2017
40,71
1.1.2017
0 1.1.2017
431,17
1.1.2017
0 1.1.2017
53,51
1.1.2017
0 1.1.2017
0,00
1.1.2017
0 1.1.2017
112,62
1.1.2017
0 1.1.2017
22,64
1.1.2017
0 1.1.2017
35,15
1.1.2017
0 1.1.2017
10,07
1.1.2017
0 1.1.2017
0,31
1.1.2017
0 1.1.2017
194,19
1.1.2017
0 1.1.2017
13,63
1.1.2017
0 1.1.2017
563,18
1 544,15

Denní rezervovaná
pevná kapacita roční
(m3)

369

95

158
455

Střední odběr:
Pořadí

Označení

1
2

N
ZY

EIC kód
27ZG700Z0001229O
27ZG700Z0617209Q

Číslo měřidla

Obec

2681048
1209000128, 4680953

Ostrava
Ostrava

Ulice
Kranichova
Syllabova, parcela 1325
Celkem SO

č.p./č.or.
1433/8

Obchodní společnost
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě

Možné
Platnost
Výpovědní
ukončení Spotřeba za 12
smlouvy (určito- lhůta v
dodávky měsíců (MWh)
do:, neurčito) měsících
ke dni:
61988987 1.1.2017
0 1.1.2017
1 068,21
61988987 1.1.2017
0 1.1.2017
452,07
1 520,282
IČ

Denní rezervovaná
pevná kapacita roční
(m3)
1 100
1 000

Měsíční spotřeby(odběrový diagram) SO:
Kranichova 1433/8, Slezská Ostrava:
Spotřeba (MWh)
Období
186,89
leden 2015
168,65
únor 2015
132,92
březen 2015
84,87
duben 2015
38,90
květen 2015
22,54
červen 2015
15,40
červenec 2015
15,26
srpen 2015
19,84
září 2015
96,18
říjen 2015
123,58
listopad 2015
163,18
prosinec 2015
1 068,21
celkem

Syllabova, parcela 1325, Ostrava 3:
Spotřeba (MWh)
Období
92,78
leden 2015
84,95
únor 2015
65,93
březen 2015
31,73
duben 2015
6,66
květen 2015
3,39
červen 2015
3,17
červenec 2015
2,71
srpen 2015
5,72
září 2015
46,19
říjen 2015
54,35
listopad 2015
54,49
prosinec 2015
452,07
celkem

Příloha č. 3 – Tabulka pro zpracování nabídkových cen

Příloha č. 3 - Tabulka pro zpracování nabídkových cen
Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

Kategorie odběru v
MWh

Předpokládané
množství odběru
za 12 měs.

nabídková cena
(Kč/MWh)

MWh

předpokládaná
hodnota
(Kč)

Objem odběru dle Přílohy č.2 v kategorii 0 - 63 MWh

0 - 63

242,99

0

0

Objem odběru dle Přílohy č.2 v kategorii 63 - 630
MWh

63 - 630

1 301,16

0

0

Objem odběru dle Přílohy č.2 v kategorii nad 630
MWh

nad 630

1 520,28

0

0

Stálá měsíční platba za odběrné místo u odběru 0 63 MWh *

počet OM x počet
měsíců

156

0

0

3 064,43

cena celkem

0

Celkem MWh

* pozn.: Ve sloupci Nabídková cena nebude uváděna nabídková cena v Kč/MWh, ale nabídková cena za stálou měsíční platbu za odběrné místo u odběru 0- 63 MWh,
jež bude násobena koeficientem uvedeným v předchozím sloupci.

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zadavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o akceptaci obchodních podmínek zadavatele
Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017
Dodavatel:

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

se sídlem

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

IČ:

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

Jednající

.........................................................................
Dodavatel prohlašuje,

že:
-

se podrobně seznámil se zněním obchodních podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, spolu se všemi právy a povinnostmi z těchto
obchodních podmínek vyplývajícími;

-

akceptuje znění obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky;

-

se zavazuje, v případě, že bude vybrán jako vítězný dodavatel veřejné zakázky,
předložit návrh smlouvy, který bude v souladu se zněním obchodních podmínek
zadavatele a tento nebude již žádným způsobem měněn.

V ...........…......... dne ...….........

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
podle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017
Dodavatel:

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

se sídlem

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

IČ:

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

Já (my) níže podepsaný(í)
čestně prohlašuji(eme), že:
kvalifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách pro výše uvedenou
veřejnou zakázku splňuji(eme).

V ...........…......... dne ...….........

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 6
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 6 této zadávací dokumentace)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017

Dodavatel:

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

se sídlem

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

IČ:

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

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že:
dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební daní.

V ...........…......... dne ...….........

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 7
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 6 této zadávací dokumentace)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017
Dodavatel:

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

se sídlem

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

IČ:

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

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že
dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V ...........…......... dne ...….........

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 8
Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci
čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 6 této zadávací dokumentace)
Předkládá pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1
písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017

Dodavatel:

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

se sídlem

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

IČ:

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

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že
dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ...........…......... dne ...….........

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

