
MĚSTO ŽELEZNÝ BROD 
Nám. 3. května 1,  PSČ 468 22, IČ 00262633 

zastoupené starostou města André Jakubičkou 

veřejný zadavatel 
 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: 

„Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro centrálního zadavatele 

při nákupu zemního plynu“ 

V Y Z Ý V Á M E   

uchazeče k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

"Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro centrálního zadavatele při 

nákupu zemního plynu“ (dále jen „veřejná zakázka“). V souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), není veřejná zakázka 

malého rozsahu zadávána podle zákona, dodržovány však budou zásady uvedené v § 6 zákona. 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

technických:   

jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966 

e-mail: d.mach@zelbrod.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 

organizačních: 

jméno: Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu  

tel.: 483 333 921, 724 810 288 

e-mail: j.haas@zelbrod.cz  

2. Předmět zakázky: 

2.1. Předmětem zakázky je zastupování a provedení komplexních služeb dohodce na 

Českomoravské komoditní burze Kladno pro zadavatele formou centrálního zadávání v rámci 

realizace jednacího řízení bez uveřejnění na dodávky zemního plynu kupované na komoditní 

burze podle § 23 odst. 5 písm. c) zákona. Jednací řízení bez uveřejnění musí směřovat ke 

zprostředkování centralizovaného nákupu zemního plynu s nejvhodnějším dodavatelem 

v oblasti maloodběru a středního odběru na období 2 roků od 1.1.2013 do 31.12.2014 s fixní 

cenou. Předpokládaný počet odběrných míst 60 (z toho střední odběr 13), spotřeba za jeden rok 

cca 20 700 MWh (z toho střední odběr 15 700 MWh), tj. cca 2 000 000 m3, cena spotřeby komodity 

v předchozím roce cca 14,9 mil. Kč. 

2.2. Zadavatelem se rozumí město Železný Brod (centrální zadavatel) a obce, příspěvkové 

organizace, obchodní společnosti s majetkovou účastí územního samosprávného celku 

a neziskové organizace uvedené v Příloze č. 1 této výzvy (dále jen „zadavatelé“), pakliže 

z textace nevyplývá opak. 

2.3. Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru zemního plynu - V rámci plnění předmětu 

zakázky si vybraný poskytovatel služby opatří od osob uvedených v Příloze č. 1 podklady 
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(faktury, smlouvy, příp. odběrové diagramy), na základě kterých provede audit stávajícího 

stavu odběru zemního plynu ve všech odběrných místech zadavatele. Audit bude obsahovat 

zejména tyto údaje: 

- numerické údaje o odběrném místě (číslo OM, EIC kód),  

- specifikaci odběrného místa a technické parametry dodávek (adresa, způsob napojení, denní 

pevná rezervovaná kapacita, typ měření, frekvence a termín odečtů),  

- údaje roční spotřeby silové elektřiny (m3 a MWh),  

- identifikace stávajícího dodavatele a distributora, smluvní podmínky (číslo smlouvy, číslo 

zákazníka, datum platnosti smlouvy, cenové a platební podmínky (cena za 1 kWh, kapacitní 

složka ceny, frekvence záloh, splatnost a vyúčtování), výpovědní lhůty). 

Stávajícím stavem se rozumí shromáždění dat za poslední uplynulý kalendářní rok, popř. za 

posledních uplynulých a vyúčtovaných 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výstup 

analýzy údajů o stávajícím odběru zemního plynu poskytne poskytovatel služby vybraný 

v rámci této veřejné zakázky (dále jen „poskytovatel služby“) zadavateli k volnému užití 

v tištěné i v elektronické podobě (data ve formátu .xls, .xlsx nebo .rtf).  

2.4. Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu komodity zemního 

plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen “ČMKBK”) - Na základě 

zpracovaného auditu stávajícího stavu odběru zemního plynu poskytovatel služby: 

- poskytne odborné poradenství a součinnost při nastavení optimálních základních parametrů 

pro nákup zemního plynu na ČMKBK,  

- zpracuje příkaz k obchodování, t.j. k centralizovanému nákupu zemního plynu na ČMKBK,  

- bude zastupovat centrálního zadavatele při vlastním uzavírání burzovních obchodů na 

ČMKBK a vykonávat všechny související činnosti, 

- po nákupu zemního plynu na ČMKBK poskytne metodickou pomoc a vykoná dohled nad 

procesem výpovědí stávajících smluv v odběrných místech, pro která byl centralizovaný 

nákup zemního plynu na ČMKBK realizován.  

2.5. Poskytovatel služby poskytne dále součinnost při zajištění uzavírání smluv o dodávkách 

zemního plynu mezi jednotlivými zadavateli zapojenými do centrálního zadávání a vybranými 

dodavateli, včetně součinnosti při zajištění smluvního řešení připojení těchto zadavatelů 

k distribuční soustavě. 

2.6. Po skončení obchodování poskytovatel služby předá úplný spis o obchodu centrálnímu 

zadavateli k archivaci. Zároveň poskytovatel služby předá centrálnímu zadavateli poměrné 

rozdělení nákladů na zpracování auditu a obchodování na komoditní burze (poplatků i služeb 

této veřejné zakázky) mezi jednotlivé zadavatele, a to podle velikosti jejich podílů na velikosti 

veřejné zakázky. 

2.7. Zadavatel zajistí u jednotlivých zadavatelů součinnosti pro poskytovatele služeb, která je nutná 

a nezbytná pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky. 

3. Kód CPV:  

75100000-7 Administrativní služby 

66130000-0 Zprostředkovatelství a související cenné papíry a komodity 

66130000-4 Obchodování s komoditami 
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4. Doba a místo plnění: 

Doba plnění: Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po ukončení výběrového 

řízení veřejné zakázky, které bude ukončeno rozhodnutím Rady města Železný Brod a následným 

podpisem smlouvy, nejpozději 15.8.2012, přičemž uchazeč je povinen uvést ve své nabídce a smlouvě 

předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky v týdnech s časovým harmonogramem postupu 

jednotlivých činností (čl. 2.3. až 2.6.).  

Limitní termín ukončení předmětu veřejné zakázky je stanoven na 5 měsíců od dne uzavření 

smlouvy.  

Místo plnění:  Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22. 

5. Zadavatel požaduje: 

Doložit splnění kvalifikačních předpokladů:  

a. základní kvalifikační předpoklady  

- dle § 53 odst. 1 písmena a) až k) zákona, uchazeč doloží čestným prohlášením;   

b. profesní kvalifikační předpoklady  

- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 

evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,  

- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v tom oprávnění (vydávané od 

1.6.2008) pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona s oborem činnosti Služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy, nebo podle starších živnostenských oprávnění 

zprostředkování obchodu a služeb, nebo poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků, nebo služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy; 

- oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody s plynem na Českomoravské komoditní burze 

Kladno. 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně, a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu 

podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí 

prokázat všichni uchazeči společně.  

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 

(profesní nebo technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě 

povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 

a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 

plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
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uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

subdodavatel prokázal splnění profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů.  

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. 

a). 

Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, výpis z obchodního rejstříku a další 

doklady k prokázání kvalifikace mohou být předloženy ve formě prosté kopie.  

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona 

a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 

zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce (postačí prostá 

kopie). Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených 

v § 134 zákona platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne 

staršího než 1 rok (postačí prostá kopie). Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče 

v rozsahu v něm uvedených údajů.  

Na výzvu zadavatele je uchazeč povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výše 

uvedených dokladů. 

6. Hodnocení nabídek: 

Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší 

nabídková cena.  

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 

a fakturačních podmínek: 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu zakázky absolutní částkou v českých 

korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH 

(procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH. 

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím 

plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).  

Cena zahrnuje veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady uchazeče, které mu vzniknou 

v souvislosti s plněním této smlouvy.  

Uchazeči v nabídce zpracují nabídkovou cenu ve vazbě na předmět veřejné zakázky v dané struktuře 

rozdělené na položky podle činností: 

a) Audit odběrných míst - Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru zemního plynu (podle čl. 2.3 

této výzvy) 

b) Zastupování zadavatele – Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu 

komodity zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno (podle čl. 2.4 této výzvy), vč. 

dalších činností uvedených v čl. 2.5 a 2.6 této výzvy 

V závěru bude uvedena celková nabídková cena. 
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8. Platební podmínky: 

Zadavatel uhradí cenu za celou veřejnou zakázku po jejím dokončení na základě oboustranně 

potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené poskytovatelem služeb. Faktura bude mít 

náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zálohy se neposkytují. 

Termín splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím 

lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 

cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 

nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

9. Lhůta pro podání nabídky:  

Příjem nabídek do středy 31.7.2012 do 11.00 hod. 

10. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:  

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán, je 60 kalendářních dnů ode dne následujícího 

po skončení lhůty pro podání nabídky. Skutečnost, že uchazeč s touto zadávací lhůtou souhlasí, je 

povinen uvést v nabídce formou čestného prohlášení uvedeného v krycím listu. 

11. Požadavky na zpracování nabídky a smlouvy: 

a) Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem 

a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou 

zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží 

uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč 

předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. 

b) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude 

kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by 

zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh 

řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 

s jednotlivými listy. 

c) Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou 

řadou počínaje číslem 1. Podpisem krycího listu nabídky uchazeč současně prohlásí vázanost 

obsahem nabídky po stanovenou dobu zadávací lhůty, vyjádří souhlas uchazeče se zveřejněním 

hodnocení nabídek včetně smlouvy uzavřené na základě této výzvy na webových stránkách 

města a uvede celkový počet listů v nabídce. Krycí list bude podepsán uchazečem u fyzických 

osob a u právnických osob bude potvrzen statutárním orgánem uchazeče dle způsobu 

podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku či osobou pověřenou 

k zastupování statutárního orgánu uchazeče. 
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d) Součástí nabídky bude návrh mandátní smlouvy (popř. smlouvy o dílo nebo o zprostředkování), 

jenž bude v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této výzvě. Součástí smlouvy bude 

prohlášení uchazeče, že ke dni uzavření smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě ve výši min. 2 mil. Kč a závazek jej mít sjednáno po celou dobu plnění 

veřejné zakázky. Uchazeč ve smlouvě ošetří právo zadavatele na snížení rozsahu zakázky podle 

části 13. písm. h) této výzvy (při nedostatku součinnosti jednotlivých zadavatelů). 

e) Uchazeč podá tištěnou nabídku v tomto doporučeném členění: 

1. krycí list nabídky (Příloha č. 2 výzvy), 

2. obsah nabídky, 

3. doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky (čestné prohlášení 

o splnění kvalifikačních předpokladů je v Příloze č. 3 výzvy), 

4. vlastní nabídka uchazeče včetně cenové nabídky,  

5. návrh mandátní smlouvy (popř. smlouvy o dílo nebo o zprostředkování) v souladu s tímto 

zadáním. 

f) Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny 

v číslování listů nabídky. 

12. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:  

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené: 

„NABÍDKA - "Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro centrálního 

zadavatele při nákupu zemního plynu" a výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“.  

Uchazeči podají nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence („poštou“) na adresu zadavatele: 

Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik podání nabídky v případě 

doručování poštou je považován okamžik předání zásilky poštou zadavateli.  

Obálka (či jiný obal) bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí 

být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem uchazeče). Při doručování 

nabídky poštou doporučujeme nabídku zaslat doporučeně.  

Nabídky je možno též podávat osobně na podatelně zadavatele v budově městského úřadu na 

náměstí 3. května 1 v Železném Brodě v pracovních dnech (pondělí 8.00 - 18.00, středa 8.00 - 17.00, 

úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00, pátek 8.00 - 12.00 ). 

13. Práva zadavatele: 

a. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím kritériím. 

Popis hodnocení nabídek bude součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 

b. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 

uváděné uchazečem v nabídce.  

c. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. Splnění podmínek výběru 

nevzniká uchazeči právo pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy. Ukončením výběru 

a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. 

d. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.  

e. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. 
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f. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to i bez udání 

důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. 

g. Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. Náklady na vypracování nabídky 

zadavatel nehradí, a to bez ohledu na výsledek zadávacího řízení. Předložené nabídky zadavatel 

nevrací. 

h. Zadavatel je oprávněn z důvodu nedostatku spolupráce ze strany zadavatelů uvedených v Příloze 

č. 1 zmenšit rozsah zakázky o tyto zadavatele (popř. některá odběrná místa); v případě, že 

zadavatel bude nucen z důvodu nedostatku spolupráce ze strany zadavatelů uvedených v Příloze 

č. 1 tohoto práva využít, budou zhotoviteli proplaceny doložené náklady na plnění zakázky. 

i. Pokud uchazečem předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách 

pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky. 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Seznam zadavatelů  

Příloha č. 2 Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

André Jakubička 

starosta města

 


