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VÝZVA 
k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení na základě § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 

 
Název veřejné zakázky: 

 
Dodávka elektřiny pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní 

společnost, kterou město Králíky zřídilo 
 
 
Centrální zadavatel: 

Název:      Město Králíky 

Sídlo:      Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

IČ:      00279072 

DIČ:      CZ00279072  

Zastoupená:     Janou Ponocnou, starostkou města 

tel.:      +420 465 670 701 

 

Kontaktní osoby zadavatele: 

Jméno, příjmení :   Antonín Vyšohlíd  

telefon:   +420 465 670 703  

e-mail:     a.vysohlid@kraliky.eu 

korespondenční adresa:  Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

 

Zadavatel se nechává dle § 151 ZVZ při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením 

zastoupit společností: 

 

Název:  ENSYTRA s.r.o. 

Sídlo: nám. Svobody 931/22, 789 85  Mohelnice 

IČ: 28582136 

DIČ: CZ-28582136 

Zastoupena: Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti 

tel.: +420 606 777 960  

e-mail: grohar@ensytra.cz         

www: www.ensytra.cz 

mailto:grohar@ensytra.cz
http://www.ensytra.cz/
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Úvodní ustanovení 

Součástí této výzvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektřiny pro 
město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo. 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů ve smyslu 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ).  

Centrální zadavatel (dále jen zadavatel) realizuje formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 
ZVZ veřejnou zakázku na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to v rámci tzv. 
centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 ZVZ s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. 
b) ZVZ provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, jejíž 
seznam je Přílohou č 1 této zadávací dokumentace. Pověřující zadavatele obchodní společností 
ovládanou centrálním zadavatelem a je tzv. zákazníkem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bod 19 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon), v platném znění. Tento zákazník bude následně s vybraným dodavatelem 
uzavírat, za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky, smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektrické energie. 

Informace k zadávací dokumentaci 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být doručena na 
korespondenční adresu Velké náměstí 5, 561 69 Králíky nebo elektronicky přes profil zadavatele. 
Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění žádosti na 
profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům sledovat profil zadavatele. 

 

1. Předmět, doba a místo plnění 

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen 
dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační 
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), v 
platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech 
trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých 
dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto 
zákonu v platném znění z napěťové hladiny: 

1.1. NN 

Odběrná místa zadavatele z hladiny nízkého napětí (dále jen síť NN) v celkovém počtu 99 a 
v celkovém množství 902, 780 MWh, uvedená v Příloze č. 2 pro období dodávky od 1. 1. 2013 do 
 31. 12. 2013. 

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním 
soustavám a zajištění systémových služeb. 
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2.  Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 

2.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů 
stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ. 

Další možností prokázání základních kvalifikačních předpokladů je dle § 53 ZVZ buď předložení výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ, nebo s odkazem na § 134 ZVZ předložení 
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a zároveň předložením dokladů 
prokazujícím splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h).  

2.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
stanovených v § 54 ZVZ. 

2.3. Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) 
zákona tím, že ve své nabídce doloží četné prohlášení obsahující : 

 seznam minimálně 3 významných dodávek elektřiny v posledních třech letech s objemem v 
hodnotách jednotlivě nad 2 mil. Kč. Čestné prohlášení bude obsahovat: objem finančního plnění, 
rok a místo realizace. 

Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva předloží osvědčení, které 
bude obsahovat: 

hodnotu dodávek elektřiny, rok a místo realizace, objednatele (vč.kontaktu) a kladné vyjádření 
objednatele, že dodávka elektřiny proběhla řádně a odborně. Tyto reference budou potvrzeny 
osobou, pro kterou byly dodávky elektřiny realizovány. 

2.4. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4. ZVZ. Doklady nesmějí být k poslednímu možnému dni podání nabídky starší 
90 dnů. 

2.5. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou 
§ 58 ZVZ, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

2.6. Všechna v zadávací dokumentaci požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním 
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen 
v nabídce. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonn3gc3djmzuwwyldmu&conversationId=3235395
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3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

3.1. Pro odběr ze sítě NN bude nabídková cena za jednotku v Kč/MWh na dodávku elektřiny 
zpracovaná zvlášť pro VT a zvlášť pro NT, a to pro: 

 jednotarifovou sazbu 

 dvoutarifovou sazbu v NT a VT dle předložených distribučních sazeb a jejich tarifů 

3.2. Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a daně z elektřiny a musí obsahovat veškeré náklady 
na realizaci veřejné zakázky v místě plnění. 

3.3. Pro plnění dle článku 1.1 bude cena stanovena jako součin nabídkové ceny za jednotku dle 
jednotlivých distribučních sazeb článku 3.1, jejich tarifů uvedených v příloze č. 2 a plánovaného 
množství elektrické energie dle článku 1.1 rozděleného na jednotlivé distribuční sazby a tarify jim 
příslušející. 

3.4. Jednotkové ceny za dodávku silové elektrické energie budou součástí nabídky, a proto je již 
dodavatel uvede ve své nabídce podané ve lhůtě pro podání nabídek. Tyto ceny budou předmětem 
tzv. předběžného hodnocení nabídek. S takovýmito nabídnutými cenami půjde dodavatel jako s 
výchozí nabídkou do e-aukce a tyto vloží do elektronického nástroje elektronické aukce, jež bude 
provedena v souladu s článkem 7. a přílohou č. 4 této zadávací dokumentace 

 

4. Obchodní a další podmínky 

4.1. Součástí nabídky bude samostatný závazný návrh smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, jež budou následně vybraným dodavatelem 
sjednávány se zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou jednat 
za dodavatele. Dodavatel je povinen zapracovat do návrhu smluv níže uvedené platební a obchodní 
podmínky zadavatele a dále zejména níže uvedené: 

a) Základní informace o dodavateli. 
b) Registrační číslo subjektu dle vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění. 
c) Jména a kontakty pověřených zástupců smluvních stran. 
d) Na odběratele se nevztahují sankce za nedodržení množství odběru elektrické energie. 
e) Dodavatel přebírá úplnou zodpovědnost za odchylku. Nebude se vyhodnocovat skutečně odebrané 
množství elektrické práce ve smyslu jakýchkoliv dalších poplatků, nebo sankcí. 
f) Z důvodu provozních potřeb může zadavatel v průběhu smluvního období počet měřících nebo 
odběrných míst změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel 
bude i pro tyto případy zadavateli garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení 
zadavatelem o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku elektřiny za podmínek sjednaných v 
rámci této veřejné zakázky. 

4.1.1. V případě neuvedení podmínek uvedených v článku 4.1 dodavatelem v návrhu smlouvy, 
zadavatel vyloučí tohoto dodavatele z hodnocení. 
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4.2. Odběry ze sítě NN 
- Hodnoty odběrů NN v jejich jednotlivých distribučních sazbách a tarifech definuje zadavatel v 
příloze č. 2. Tyto odběry elektrické práce se nebudou v průběhu dodávky upřesňovat 

4.3. Platební podmínky 
Cenu za sdružené služby dodávky elektřiny v hladině NN bude zadavatel dodavateli hradit měsíčně 
zálohově ve výši zálohy stanovené v ročním platebním kalendáři dodaném dodavatelem. Měsíční 
množství plánovaného odběru pro stanovení platebního kalendáře bude určeno jako předpokládaná 
1/12 odběru odběrného místa. Platební kalendář a vlastní fakturace budou rozepsány pro každé 
odběrné místo. Vždy po konci ročního období zašle dodavatel zadavateli konečné vyúčtování 
společně s konečnou fakturou, ve které bude uvedena skutečná roční spotřeba NN. Faktura, resp. 
zálohová faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V tomto daňovém dokladu bude provedeno vyúčtování zaplacené zálohy. Zadavatel uhradí 
fakturované částky příkazem k úhradě ve prospěch bankovního účtu uvedeného na faktuře. Faktura 
je splatná do 15 kalendářních dní ode dne vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby 
adresátovi. Připadne-li den odeslání na den pracovního klidu, rozumí se dnem odeslání první 
následující pracovní den. 

4.4. Další podmínky 
Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou bez možnosti automatického 
prodlužování, nebo prolongace. 
Smluvní strany se zavazují respektovat zmocnění zadavatele pro jednání o změnách v rozsahu 
odběrných míst. Zmocněná osoba bude uvedena v jednotlivých smlouvách s vybraným dodavatelem. 
V platebních podmínkách bude ve smlouvě s vybraným dodavatelem dále uvedeno, že: 
- v případech zrušení odběrného místa u odběratele, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k 
odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je odběratel 
oprávněn ukončit smluvní vztah s vybraným dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 
30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční 
kompenzaci. 

4.5. Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že určitá část předmětu plnění veřejné zakázky - dodávka 
silové elektrické energie - nesmí být plněna subdodavatelem. Tuto skutečnost dodavatel v nabídce 
doloží svým čestným prohlášením. 

 

5. Podmínky zadavatele pro jednotné zpracování nabídky 

5.1. Náležitosti nabídky: 

 obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek 

 krycí list nabídky 

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ 

 čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ 

 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 
1 písm. c) ZVZ 

 čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle č. 2.3. této zadávací 
dokumentace 

 podepsaný návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny  
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 tabulka pro zadání nabídkových cen - viz. příloha č. 3  

 čestné prohlášení, že část předmětu plnění veřejné zakázky – dodávka silové elektrické 
energie – nebude plněna subdodavatelem, 

Součástí nabídky musí být rovněž dle ust. § 68 odst. 3 ZVZ  

 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele,  

 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek,  

 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.  

5.2. Požadavky na jednotné zpracování nabídky v listinné podobě 

 Nabídky pro hodnocení se mohou podávat pouze v listinné podobě  

 V případě, že dodavatel v nabídce doloží dokumenty podepsané jinou osobou, než osobou 
uvedenou v platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této 
osoby k podpisu (např. plnou moc). 

 Varianty nabídky se nepřipouštějí. 

 Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce 
doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na korespondenční adresu zadavatele 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Obálka 
bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT - Dodávka elektřiny pro město Králíky, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“. 

 Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením „ORIGINÁL" ve 
stanoveném uspořádání dle článku 5.1 této zadávací dokumentace. 

 Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného 
porušení nebylo možné žádný list z nabídky vyjmout. V případě kroužkové vazby bude dále 
zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě, nebo nálepkami 
opatřenými podpisem, příp. razítkem dodavatele. Všechny listy nabídky budou očíslovány 
průběžnou řadou počínaje číslem 1. 

 

6. Podání nabídky 

6.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 10. 2012 v 10:00 hodin. Nabídky, které budou doručeny 
po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty do předběžného hodnocení. 

6.1.1. Termín pro otevírání obálek a předběžné hodnocení nabídek je stanoven na den 18. 10. 2012 
v 10:00 hodin v sídle zadavatele. 

V souladu s § 71 odst. 8 výše uvedeného zákona se otevírání obálek koná bez přítomnosti uchazečů. 
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6.2. Podání nabídky 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku 

 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

 Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky. 

 Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v 
případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce plnou moc či jiný 
platný pověřovací dokument. 

 Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je do 31. 12. 2012 

 

7. Hodnocení nabídky 

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria nejnižší nabídková cena. Předmětem 
hodnocení bude nabídková cena zpracovaná v souladu s článkem 3 této zadávací dokumentace. 

7.1. Zadavatel se rozhodl, že provede vyhodnocení nabídky v souladu s § 96 a 97 ZVZ - formou 
elektronické aukce. 

7.2. Podmínky a rozsah elektronické aukce: 

7.2.1. Veškeré další informace k účasti v elektronické aukci podle § 96 nalezne dodavatel v 
systémovém dokumentu zadavatele - pravidlech pro e-aukce (Příloha č. 4). Dodržení podmínek v 
příloze je pro dodavatele závazné. 

7.2.2. Průběh elektronické aukce proběhne v souladu s § 97 ZVZ. 

7.2.3. Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na 
kontaktní e-mailovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce. 

7.2.4. Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v 
rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na uvedenou emailovou adresu 
dle bodu 7.2.3. této zadávací dokumentace v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. 

7.2.5. Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 20 minut s tím, že pokud v posledních 2 minutách 
soutěžního kola podá soutěžící uchazeč nabídku nižší než doposud nejnižší jednotková cena, bude 
soutěžní kolo prodlouženo vždy o 2 minuty. V případě, že žádný z uchazečů v posledních 2 minutách 
nesníží minimální jednotkovou cenu, aukce bude automaticky ukončena. 

7.2.6. Minimální rozdíl u jednotkové ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu 
elektronické aukce činí 5 Kč vůči hodnotě vlastní nabídkové ceny. 

8. Uzavření smlouvy 

 Po podání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy ze strany dodavatele nepřípustné. 



Veřejná zakázka „Dodávka elektřiny pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ 

 

 Pokud se bez viny zadavatele nepodaří uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky ani s 
jedním z dodavatelů, jehož nabídka se umístila na prvém až třetím pořadí, bude zadávací 
řízení zrušeno. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy, kromě částí, které byly 
formulovány v této zadávací dokumentaci nebo jsou předmětem hodnocení. 

 Před uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vybraný uchazeč doloží 
zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 2 mil. Kč.  

 Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem k neuzavření smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny s vybraným uchazečem. 

 

9. Další podmínky zakázky 

9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách. 

9.2. Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí. 

9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky, 
a to písemně a všem dodavatelům zakázky shodně. 

9.4. Zadavatel doručené nabídky, které nebyly vyřazeny z důvodů nedodržení podmínek stanovených 
v této zadávací dokumentaci, dodavatelům nevrací. 

9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném dodavateli předložení originálů listin 
prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku. 

 

10. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam pověřujících zadavatelů 

Příloha č. 2: Seznam odběrných míst NN 

Příloha č. 3: Tabulka pro zadání nabídkových cen 

Příloha č. 4: Pravidla pro elektronickou aukci 

 

V Králíkách dne 24. 9. 2012 

 
……………………………………………………… 
Jana Ponocná v. r., starostka města 


