Obec Čechtín, Čechtín 1, Čechtín 675 07

VÝZVA
podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),
K PODÁNÍ NABÍDKY
PRO ZADÁNÍ Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,
služby od 15 000,- Kč do 200 000,- Kč bez DPH
„DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE a ZEMNÍHO PLYNU“
Výzva je vydána v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
I. Identifikační údaje centrálního zadavatele a kontaktní osoby
Název zadavatele: Obec Čechtín
Sídlo zadavatele: Čechtín 1, 675 07 Čechtín
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Marie Horká, starostka obce
IČ: 00289205
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je administrátor elektronické
aukce Monika Prudíková (Terra Group Investment a.s.), se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6,
tel. + 420 511 141 653, e-mail: aukce@terragroup.cz . Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci
zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele) a je v souladu s § 151 zákona o veřejných zakázkách pověřena výkonem zadavatelských
činností v tomto zadávacím řízení.
Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu lhůt je den, v němž byly učiněny příslušné
úkony touto kontaktní osobou, pokud není dále stanoveno jinak. Účastníci zadávacího řízení

(dodavatel, uchazeč) jsou povinni veškeré doklady a požadované listiny doručovat na email kontaktní
osoby, včetně nabídek. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly
doručeny pověřené osobě. Od této doby začínají běžet i případně lhůty uvedené v zákoně, které jsou
vázané na doručení dokladů a požadovaných listin účastníkům zadávacího řízení. Zadávací
dokumentace je přílohou této výzvy, která bude zaslána administrátorem na vyžádání.
II. Lhůta, místo a způsob podání nabídky, formální požadavky na formu nabídky
Nabídka musí být doručena do 19.11.2013 do 14:00 hodin na email administrátora a email
zadavatele a poté zadána dodavatelem do aukčního systému.
Nabídka bude zaslána 2x v elektronické podobě a to na email: aukce@terragroup.cz a
obeccechtin@volny.cz.
V předmětu musí být uveden název:
Veřejná zakázka „DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE a ZEMNÍHO PLYNU“ .
III. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku, Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,
služby služby od 15 000,- Kč do 200 000,- Kč bez DPH..
Hlavním předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a zemního plynu do odběrných
míst centrálního zadavatele.
Uchazeč o veřejnou zakázku (dále také dodavatel) může podat pouze jednu nabídku. Klasifikace
předmětu veřejné zakázky .
Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle § 47 zákona o veřejných zakázkách:
CPV: 09310000-5 Elektrická energie a zemní plyn
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny uvedené v zadávací dokumentaci.
IV. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
Základní kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Způsob prokázání splnění těchto předpokladů je uveden v zadávací dokumentaci.
Dle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách se splnění kvalifikačních předpokladů ve
Veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, před jejím uzavřením předložil
prosté kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to:
• výpis z Rejstříku trestů[§ 53 odst. 1 písm. a), b)],

• potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 53 odst. 1 písm. f)], kterým prokáže, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
• potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h)], kterým prokáže, že nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Tyto doklady nesmí být starší 90 dnů k poslednímu dni pro podání nabídek. Další požadavky na
kvalifikaci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou (součástí) této výzvy.
Ostatní předpoklady.
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách.VI. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 200.000,- Kč.
VII. Místo plnění
Obec Čechtín, budovy centrálního zadavatele a jednotlivých zadavatelů.
VIII. Doba trvání a realizace zakázky
1. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu smlouvy s jedním dodavatelem.
2. Časový harmonogram plnění veřejné zakázky bude vždy plánován mezi vybraným dodavatelem a
zadavatelem dle potřeb zadavatele.
IX. Obchodní a platební podmínky
Viz zadávací dokumentace.
X. Oprávnění zadavatele
1. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se zákonem zrušit zadávací řízení, nejpozději však do
uzavření smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
4. V souladu s § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách si zadavatel vyhrazuje, že
uveřejní oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení pouze na úřední desku, dodavatelům nebude
doručováno. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem
uveřejnění na úřední desku.
XI. Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude poskytována na základě písemné žádosti dodavatele, a to
prostřednictvím emailu aukce@terragroup.cz.
XII. Závěrečná ustanovení
Touto výzvou zadavatel zahajuje výběrové řízení. Nabídku mohou podat nejen všichni vyzvaní
dodavatelé, ale i nevyzvaný dodavatel.
Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce dle § 96 a násl. zákona o
veřejných zakázkách.
Příloha: zadávací dokumentace
V Čechtíně, dne 1.11.2013

