Město MILOVICE
náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice
tel. a fax: 325 517 111, email: meu@mesto-milovice.cz
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s usnesením Rady města č. 528/2015 ze dne 27. 8. 2015 na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu. Dle předpokládané hodnoty zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je
zadávána v souladu s § 5 vnitřního předpisu zadavatele tj. směrnicí Města Milovice č. 2/2014 Pro
zadávání zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění
pozdějších změna doplňků s dodržením ustanovení § 6 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení
1. Identifikační údaje o zadavateli
Město Milovice, se sídlem náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice, IČ : 00239453, právní forma územní samosprávný celek, statutární zástupce: Ing. Milan Pour, starosta města
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Název zakázky
„Zastupování Města Milovice jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské
komoditní burze Kladno“
2.2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zastupování Města Milovice jako centrálního zadavatele
při centralizovaném nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v následujícím
rozsahu:
A) Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru plynu
-

sběr a shromáždění podkladů o stávajícím stavu odběru plynu ve všech odběrných místech
(faktury, smlouvy, příp. odběrové diagramy),

-

analýza údajů o odběru plynu všech odběrných místech (zejm. identifikační údaje o
odběrných místech, technické parametry dodávek, cenové a platební podmínky,
výpověďní lhůty),

-

návrh optimálního sjednocení odběrných míst se stejnými, resp. obdobnými parametry
odběru elektřiny.

Stávajícím stavem se rozumí shromáždění dat za poslední uplynulý kalendářní rok,
popř. za posledních uplynulých a vyúčtovaných 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
B) Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na
Českomoravské komoditní burze Kladno (dále “ČMKBK”)
-

na základě analyzovaných údajů o stávajícím stavu odběru plynu poskytnutí odborného
poradenství a součinnosti při nastavení optimálních základních parametrů pro nákup plynu

na ČMKBK,
-

zpracování příkazu k obchodování, t. j. k centralizovanému nákupu plynu na ČMKBK,

-

zastupování Města Milovice při vlastním uzavírání burzovních obchodů na ČMKBK a
vykonávání všech souvisejících činností,

-

po nákupu plynu na ČMKBK vykonávání dohledu nad procesem výpovědí stávajících
smluv v odběrných místech plynu, pro která byl centralizovaný nákup na ČMKBK
realizován.

-

(zadavatel může dále případně požadovat poskytování odborného poradenství při procesu
uzavírání písemné smlouvy mezi zadavatelem jako centrálním zadavatelem a příslušnými
subjekty (ve smyslu § 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)).

Předpokládaný rozsah centralizovaného nákupu: cca 5 subjektů
cca 9 odběrných míst s odběrem plynu
cca 2 200 000 Kč celkové roční platby za spotřebu plynu
cca 2900 MWh celková roční spotřeba plynu
2.3. Předpokládaná hodnota zakázky

20 000,- Kč včetně DPH

2.4. Ostatní podmínky pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel zajistí u jednotlivých subjektů poskytování součinnosti vybranému uchazeči, která je nutná
a nezbytná pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje předat výsledky plnění předmětu veřejné zakázky uvedeného v bodě A)
v písemné i elektronické podobě s tím, že shromážděné údaje budou zadavateli předány ve formátu
.xls.
3. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci k zakázce
Doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Miroslava Dlouhá – vedoucí
oddělení školství a kultury, na adrese na adrese: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice,
tel. 325 517 152, 602 400 089, e-mail miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz
4. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče/dodavatele
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (bezdlužnost, bezúhonost).
Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší 90 dnů.
Kopie dokladu o oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody s pylnem na Českomoravské
komoditní burze Kladno.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce:
-

popis nabízeného plnění

-

nabízenou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky bez DPH a včetně DPH

-

podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

-

doklady prokazující kvalifikaci uchazeče/dodavatele

-

ostatní údaje relevantní pro hodnocení nabídek

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-





Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč v členění:
Nabídková cena za plnění části A veřejné zakázky
Nabídková cena za plnění části B veřejné zakázky
U obou částí uchazeč uvede nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně
DPH a nabídková cena včetně DPH. Dále uchazeč uvede nabídkovou cenu v požadovaném
členění do návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná« a musí obsahovat ocenění
všech položek a činností nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde
k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude dodavatel fakturovat částku s upravenou
DPH za služby poskytnuté ode dne účinnosti takové změny.
Jakékoliv jiné překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky zadavatel nepřipouští!

7. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
6.1. Posuzovaní a hodnocení nabídek
Posouzení a hodnocení nabídek bude provedeno v souladu se směrnicí č. 4/2012 K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, ve znění pozdějších změn
a doplňků a změn s dodržením ustanovení § 6 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude do 7 pracovních dnů od data rozhodnutí bude zasláno
všem uchazečům. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě budou zveřejněna i ostatní rozhodnutí týkající se
tohoto výběrového řízení.
6.2. Kriterium pro zadání zakázky
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena za plnění části B veřejné zakázky 80%
Nabídková cena za plnění části A veřejné zakázky 20%

7. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele,
nebo osobně v podatelně sídla zadavatele v pracovních dnech a hodinách to je:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Nabídky musí
označené

7.00 – 11.30 hod 12.00 – 18.00 hod
7.00 – 11.30 hod 12.00 – 14.30 hod
7.00 – 11.30 hod 12.00 – 18.00 hod
7.00 – 11.30 hod 12.00 – 14.30 hod
7.00 – 12.00 hod
být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy uchazeče,

„Zastupování Města Milovice jako centrálního zadavatele při nákupu plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno – neotvírat“

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 9. 2015 (pátek) v 12:00 hod v sídle zadavatele - podatelna MěÚ
7. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem
7.1. Podmínky zadavatele
 každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
 náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí
7.2. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :
 vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud tuto cenu uchazeč dostatečně
nezdůvodnil
 ověřit si před dokončením hodnocení nabídek údaje uvedené uchazečem v nabídce
 nevracet uchazečům doručené nabídky
 vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat všechny požadavky a podmínky uvedené v této
Zadávací dokumentaci
 zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu
 odmítnout všechny uchazeče a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

Ing. Milan Pour
starosta Města Milovice
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

10. 9. 2015

