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Z ADÁ VA CÍ DOKUMENTA CE
K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE
DODÁV KA ELEKTRICKÉ E NERGIE PRO ROK 2019

___________________________________________________
I.

V E ŘE JN Ý

Z A D A V A TE L

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Osoba zastupující
zadavatele

Ing. Luděk Borový

Kontaktní osoba

Bc. Milena Bartíková
T: +420 532 348, M: bartikova@bkom.cz

II.

V E ŘE JN Á

Z A KÁ Z KA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst
zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná
zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:
Dílčí část č. 1:
Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční
spotřebou 1.370 MWh.
Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH.
Dílčí část č. 2:
Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry)
s roční spotřebou 1.846 MWh.
Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH.
Účastníci jsou povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.

Klasifikace zakázky (CPV)

09310000-5 Elektrická energie

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000089

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení zákona § 63 č. 134/2016Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZZVZ).
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Předpokládaná hodnota

3.734.000,- Kč bez DPH

Elektronický nástroj

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.bkom.cz/.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou
součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, popřípadě
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele. Veškeré podmínky a
informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.bkom.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
https://zakazky.bkom.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf
Dodavatel či účastník zadávacího řízení je povinen provést registraci
v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem.
https://zakazky.bkom.cz/registrace.html
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se technického nastavení
dodavatel kontaktuje provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na
e-mailu: podpora@ezak.cz.

III.

PODMÍNKY

Místo plnění

Dle odběrných míst zadavatele uvedených v přílohách této zadávací
dokumentace

Termín plnění

1.1.2019 do 31.12.2019

Další podmínky: Zadavatel požaduje měsíční fakturaci všech odběrných míst z vysoké hladiny napětí a
pro dvě odběrná místa z hladiny nízkého napětí (tj. Parkovací domy Kopečná a Panenská) a čtvrtletní
fakturaci pro ostatní odběrná místa nízkého napětí (křižovatky) včetně vystavování záloh.
Součástí nabídky účastníka budou návrhy smluv na dodávku elektrické energie pro napěťovou hladinu
nízkého a pro napěťovou hladinu vysokého napětí, přičemž ve smlouvách je účastník povinen dodržet
podmínky stanovené v příloze č. 9.
Technické podmínky jsou uvedeny v přílohách k této zadávací dokumentaci.
IV.

KVALIFIKACE

Účastník je povinen prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené doklady.
Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení (Účastník může
pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
Profesní způsobilost (§ 77 ZVZ)
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením
následujících dokladů:
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1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, včetně elektronické konverze, pokud je
listina získána datovou schránkou, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje; ne starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky.
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, včetně
elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují, zejména rozhodnutí o udělení licence ve smyslu zák. č. 458/2000Sb. Zákon o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) Energetického regulačního úřadu, či jiný zákonem uznávaný doklad, tj.
doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:
i.

obchod s elektřinou.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž nahradit čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden
v příloze č. 3 zadávací dokumentace) v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, nebo jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ). Dodavatel předloží zadavateli
na jeho žádost originály nebo ověřené kopie dokladů o zadavatelem požadované kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným
v § 83 ZZVZ.
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé
společnou nabídku v souladu zejména s § 82 ZZVZ.
Dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály nebo ověřené kopie dokladů o zadavatelem
požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě (viz
odst. II.).
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude
elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě
postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní
listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické
podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani
pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).

V.

HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium

Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude nabídková cena celkem v Kč bez DPH, tj. celková částka za tarif v nízkém + vysokém
napětí a roční odběr, na základě vyplněné tabulky v příloze č. 7 zadávací dokumentace.
Nabídková cena je konečná a zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci plnění.

VI.

N Á V R H SM L O U V Y

Návrh smlouvy musí být předložen pro každou dílčí část veřejné zakázky včetně příloh, které budou
úplné včetně popisu jednotlivých položek. Návrhy smluv nemusí být podepsány osobou oprávněnou
zastupovat účastníka. Účastník je povinen dodržet obchodní podmínky stanovené v příloze č. 9 této
zadávací dokumentace. Tyto podmínky budou zpracovány do textů smluv a jsou pro účastníka
závazné.
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Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 odst. 1 ZZVZ povinen zaslat zadavateli na základě výzvy
podepsané návrhy smluv včetně všech příloh. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, zadavatel si
vyhrazuje právo jej v souladu s ust. § 124 odst. 2 ZZVZ vyloučit.
V případě, že oprávnění osoby jednat za účastníka nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění
kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.

VII.

J I ST O T A

Zadavatel ve smyslu § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka
vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 74.000,- Kč.
Jistotu poskytne Účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní
záruky, anebo formou pojištění záruky, přičemž zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen zajistit,
aby doklady o složené jistotě či jako forma jistoty byly dodány v elektronické podobě tak, aby vyvolávaly
příslušné právní účinky/následky.
Jistotu poskytnutou formou složení peněžní částky, je Účastník povinen složit na účet zadavatele - číslo
účtu 382286023/0300. Účastník je povinen uvést jako variabilní symbol své IČO a do zprávy uvést název
veřejné zakázky. Jistota složená formou složení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele ve
lhůtě pro podání nabídek a nabídka musí obsahovat doklad o složení jistoty.
V případě, že Účastník poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží
v nabídce originál bankovní záruky nebo originál prohlášení dle § 41 odst. 4 ZZVZ.
Jistota poskytnuta formou bankovní záruky musí být bez podmínek a další případných nákladů pro
zadavatele.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 5 ZZVZ
nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

VIII.

OBSAH NABÍDKY

Zadavatel stanovuje následující požadavky na nabídku, která bude obsahovat:
1. Identifikační údaje účastníka uvedené ve formuláři „Krycí list nabídky“ dle přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace (tj. Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání;
identifikační číslo. V případě podání společné nabídky (společnost dle §2716 a násl. občanského
zákoníku): označení společnosti; identifikační údaje členů společnosti, způsob jednání za
společnost.
2. Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost.
3. Doklad o poskytnutí jistoty.
4. Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.
5. Návrh smlouvy pro nízké napětí a návrh smlouvy pro vysoké napětí vč. všech příloh, který nemusí
být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, či jednat jeho jménem. Návrhy smluv jsou
pro účastníka závazné.
6. Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.
IX.

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek:

13.12.2018 do 11:00 hod.
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Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu
zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
stanovené výše.
Technické podmínky pro podávání nabídek obsahuje příloha č. 8.

Elektronická adresa pro
podání nabídek:

X.

https://zakazky.bkom.cz/vz00000089

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevření elektronické nabídky bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek
stanovených § 109 ZZVZ. Otevírání obálek není veřejné.

XI.

V Y SV Ě T L E N Í , Z M Ě N A N E B O D O P L N Ě NÍ Z A D ÁV AC Í D O K U M E N T AC E

Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se doručuje zadavateli pomocí
příslušné funkcionality elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.bkom.cz/
nebo e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví. Žádost musí být zadavateli doručena ve
lhůtách dle § 98 ZZVZ; na později doručené žádosti není zadavatel povinen v souladu se ZZVZ odpovídat.
Zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem uveřejní vysvětlení, případně změnu a doplnění zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení informace na profilu Zadavatele.
Zadavatel může poskytnout v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ dodavatelům vysvětlení Zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti.

XII.

D A L ŠÍ P O D M Í N K Y

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců.
V souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy předložení originálů nebo ověření kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem
předloženy v zadávacím řízení.
Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou a zadavatel nemůže zjistit údaje o skutečném majiteli
vybraného dodavatele postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, vyzve vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na základě
písemné výzvy ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ předložit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito doklady
jsou například
•

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

•

seznam akcionářů,

•

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

•

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.
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Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého
odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Odkaz podle písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle
odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V případě, že zadávací podmínky obsahu
takového odkazy zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním rozhodnutí na
profilu zadavatele; rozhodnutí o vyloučení účastníka se pak považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací
podmínky. Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou zveřejněny na profilu
zadavatele.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit
žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty
zadávacího řízení.
Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele,
doporučuje zadavatel účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu
zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že nabídka, která nebude obsahovat smlouvu pro každou dílčí část
veřejné zakázky včetně všech příloh, nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách s důsledky stanovenými v § 48 ZZVZ.
Dále zadavatel upozorňuje na to, že si vyhrazuje právo v souladu s § 48/5 d) ZZVZ vyloučit účastníka
v případě, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných
pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu u zadavatele, které vedly k nárokování a vymáhání
smluvních pokut či náhrady škody.
XIII.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

-

Příloha č. 9

-

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Konsolidované čestné prohlášení
Seznam odběrných míst – maloodběry
Seznam odběrných míst – velkoodběry
Hodinové diagramy
Kalkulace nabídkové ceny
Podmínky elektronického podání nabídek (E-ZAK, verze 4 – elektronický nástroj
pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň.
Obchodní podmínky

V Brně, dne 10.12.2018

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Milena Bartíková
Datum: 10.12.2018 12:30:53

…………………………………………………………
Bc. Milena Bartíková
referent obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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