
Příloha č. 1

Definice odběrného místa PMDP, a.s. -  VN -  EAN 8591824008000001042



Samostatně fakturovaná OM ze sítě VN 22 kV
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

r
DODAVKA ELEKTŘINY

zadávané v souladu s rnt. § 22 odsí. 4) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v jednacím řízení s uveřejněním

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel Veřejné zakázky:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí Plzeň, PSČ: 301 00

(dále jen „Zadavatel“)
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1. Ú daje  o Zadavateli 

Identifikace Zadavatele

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo Plzeň -  Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, 
PSČ 301 00

ÍČ: 25220683

Zápis v OR: Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 710

Telefon:

Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele:

Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva

Kontaktní osoba:

1.2. Postavení zadavatele

Zadavatel je sektorovým zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2, odstavec 6 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, vykonávající činnost související s poskytováním a provozováním 
dopravní sítě (městské hromadné dopravy) na území Města Plzně a jeho příměstských oblastí.
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r
2. Údaje o Veřejné zakázce

2.1. Předmět Veřejné zakázky

2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektřiny včetně dojednání a zajištění přenosu, 
distribuce a systémových siužeb s místně příslušným PDS (Provozovatelem distribuční 
soustavy) v ročním množství cca 23,2 GWh, rozdělených na odběr z napěťové úrovně 22 kV v 
roční výši cca 23 GWh a na odběrná místa z napěťové úrovně 0,4 kV v ročním objemu cca 0,2 
GWh, připojených na regionální distribuční soustavu. Uchazeč se zavazuje převzít závazek 
Zadavatele odebrat sjednané množství elektřiny z distribuční soustavy, to znamená převzít 
odpovědnost za odchylku v daném odběrném místě. Zadavatel tak může odebrat i větší nebo 
menší množství elektřiny, než jak je uvedeno ve smlouvě a Uchazeč vůči němu nebude za tuto 
odchylku uplatňovat žádné sankce.

2.2. Doba a místo plnění Veřejné zakázky

2.2.1. Počátek plnění: 1. 1.2016 00,00 hod
Konec plnění: 31.12.2017 24,00 hod

2.2.2. Místo plnění:

1. odběrné místo napěťové úrovně 22 kV EAN 859182400800001042, které zahrnuje 9 
předávacích mísí v distribučním území regionálního distributora, dále potom další dvě 
samostatná odběrná místa ze sítě VN 22kV EAN 859182400800924976 a 
EAN 859182400800988664 viz Příloha č. 1

2. odběrná místa napěťové úrovně 0,4 kV -  viz Příloha č. 4: Seznam odběrných míst -  
elektřina-maloodběr v PMDP, a. s.

2.3. Předpokládaná hodnota zakázky a její zařazení (CPV):

2.3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání smlouvy:  Kč.bez 
DPH.

2.3.2. Klasifikace veřejné zakázky dle CPV: 09000000-3.

3. Požadavky na kvalifikaci

Doklady, jimiž Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních požadavků, jsou podstatnou 
náležitostí Žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Nebudou-li tyto doklady 
k Žádosti o účast přiloženy, resp. nebude-li kvalifikace Uchazeče prokázána, Uchazeč 
nebude následně vyzván k jednání o nabídce.

m
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3.J, Základní kvalifikační předpoklady

3.1.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje Uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločineeké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzeni za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Uchazeče či 
členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Uchazeč 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-lí o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-ii 
statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí Uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče,

\ zelené
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče,

h) který 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 
Uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písni,
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost Uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3.1.2 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební daní čestného prohlášení 
[písm. f)],

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],

d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až k)].

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán (viz § 54 písmeno a) ZVZ),

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenei (viz § 54 písmeno b) ZVZ),

3.3. Technické kvalifikační předpoklady

3.3.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč, který předloží seznam 
minimálně 3 významných dodávek elektrické energie, realizovaných v období posledních tří 
roků s uvedením jejich rozsahu. Za významnou dodávku se považuje dodávka, jejíž finanční 
objem činí alespoň 10 mil. Kč za rok. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydaná 
osobami, kterým bylo plněno. Tato osvědčení musí být podepsatiá osobou, která je za takovou 
osobu oprávněna jednat. Povinnou součástí osvědčení bude telefonický a emailový (popř, jiný

1,.- •í-*'
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vhodný) kontakt na oprávněného zástupce objednatele, který umožní Zadavateli kontrolu 
předložených údajů.

3.4, Pravost a stáří dokladů

3.4.1. Uchazeč předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před 
uzavřením smlouvy požadovat po Uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva, předložit 
originály nebo ověřené kopie dokladít prokazujících splnění kvalifikace. Takový Uchazeč je 
pak originály dokladů povinen zadavateli předložit. Doklady prokazující splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

4.1. Nabídková cena a její forma

4.1.1. jednotková cena za dodanou elektrickou energii bude stanovena jako konečná za i MWh v Kč 
bez DPH v členění:

1) Odběr z napěťové úrovně 22 kV:
Cena silové elektřiny -  jednotarif (0-24 hod.) - velkoodběr

dále pak v členění pro jednotlivé roky doby trvání smlouvy takto:

 

(cj a C2 -  konkrétní ceny nabídky pro jednotlivé roky doby platnosti smlouvy 
v Kč/MWh bez DPH)

2) Odběrná místa napěťové úrovně 0,4 kV:
Cena silové elektřiny -  jednotarif (0-24 hod.) - maloodběr

dále pak v členění pro jednotlivé roky doby trvání smlouvy takto:

  

(C3 a C4 -  konkrétní ceny nabídky pro jednotlivé roky doby platnosti smlouvy 
v Kč/MWh bez DPH)

zelené
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3) Odběrná místa napěťové úrovně 0,4 kV:
Cena silové elektřiny -  dvoutarif -  maloodběr

dále pak v členění pro jednotlivé roky doby trvání smlouvy takto:

  

(e5 až cg-konkrétní ceny nabídky pro jednotlivé roky doby platnosti smlouvy 
a pro konkrétní tarifní sazby v Kč/M Wh bez DPH)

4.1.2 Cena za distribuci a další regulované složky ceny budou účtovány v souladu s platným 
cenovým rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU).

4.1.3 Cena za dodávku elektrické energie dle předchozího odstavce 4.1.1. bude cenou 
nepřekročíte!nou a bude zahrnovat veškeré náklad}' Uchazeče s dodávkou související.

4.1.4 Uchazeč je povinen dále výslovně uvést:
Tolerance pro vyhodnocení smluvních náhrad je stanovena bez omezení (tj. ± 100%), a to 
tak, že v případě překročení nebo nedočerpání smluveného objemu za stanovené období 
nebude Uchazeč účtovat Zadavateli žádné pokuty či sankce (tj. 0 Kč bez DPH).

5, Hodnotící kritéria a způsob hodnocení Nabídek

5.1. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení Nabídek

5.1.1. Základním hodnotícím kritériem je nej nižší nabídková cena. Uchazeč je povinen stanovit 
nabídkovou cenu v KČ bez DPH. Tato nabídková cena bude rovna výši průměrné vážené 
nabídkové ceny za dodanou elektrickou energii v Kč za 1 MWh bez DPH stanovené v souladu 
s článkem 4 a níže uvedeným postupem:

Váha jednotlivých typů odběrů pro stanovení vlivu na konečnou průměrnou váženou cenu:
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Průměrná vážená cena bude stanovena podle následujícího vzorce:

T p

kde je:

Cpním. 

ti až c„ 

nc 

5.1.2. Jako vítězná bude vyhodnocena nabídka s nej nižší průměrnou nabídkovou váženou 
cenou stanovenou podle výše uvedeného vzorce a ve shodě s podmínkami uvedenými ve 
článku 4 této zadávací dokumentace.

6. Obchodní podmínky

6.1.1. Uchazeč je povinen akceptovat návrh Rámcové kupní smlouvy, který je přílohou č. 5 této 
Zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen doplnit návrh Rámcové kupní smlouvy pouze 
o údaje označené tímto způsobem: (údaj doplní Uchazeč). Nerespektování této podmínky je 
důvodem pro vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení. Podepsaný návrh Rámcové smlouvy 
oprávněnou osobou za Uchazeče budou součástí Nabídky.

7. Informace k průběhu řízení

7.1. Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci

Kontaktní osoba pro komunikaci s Uchazeči ve věci této Veřejné zakázky:

zelené
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X, Informace k Žádosti o účasí

8.1. Lhůta pro podání Žádosti o účast

8.1.1. Žádost o účast v tomto zadávacím řízení spolu s dok tady prokazujícími kvalifikační 
požadavky Zadavatele specifikované v či, 3 této Zadávací dokumentace je možno podávat 
poštou nebo předat osobně na adresu Zadavatele: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., 
Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň, v sekretariátu předsedy představenstva č. dv. 32, ve 3. 
patře, v Po -  Pá, od 7:00 do 14:00 hodin, nej později však do konce lhůty pro podávání Žádostí 
o účast, což je dne 15. 7. 2015 do 8.00 hodin (Lhůta).

8.1.2. Zadavatel nebude omezovat počet Uchazečů pro podání nabídky na základě předložené 
kvalifikace. Zadavatel písemně vyzve k následnému předložení nabídky všechny 
Uchazeče, kteří prokáží kvalifikační požadavky Zadavatele specifikované v 21. 3 této 
Zadávací dokumentace.

8.2. Způsob zpracování a forma Žádosti o účast

8.2.1. Uchazeč zpracuje Žádost o účast v písemné formě, a to v českém jazyce, v souladu 
s požadavky Zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této Zadávací 
dokumentaci a přílohách Zadávací dokumentace.

8.2.2. Žádost o účasí včetně veškerých dokumentů bude zpracována ve třech vyhotoveních, tj. 
v 1 originálu, 1 kopii a v 1 elektronickém vyhotovení na CD nosiči. Originál Žádosti o účast 
musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie Žádosti 
o účast musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.

8.2.3. Originál i kopie Žádosti o účasí bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
s jednotlivými listy, tj. např. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na 
přelepu razítkem. V případě podání v kroužkovém pořadači či podobném technickém 
provedení musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět 
tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet.

8.2.4. Všechny listy Originálu i kopie budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu (např. ručně psané).

8.2.5. Žádost o účast podá Uchazeč v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, 
uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru.

[Poštovní adresa Uchazeče]
" Dodávka elektřiny “

Neotevírat před termínem otevírání obálek!

[Poštovní adresa místa pro předání Nabídek]

.L'v' ■■
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8.2.6. Žádost o účast musí obsahovat:

a) žádost o účast v tomto Zadávacím řízení podepsanou osobou oprávněnou za Uchazeče 
jednat, která musí obsahovat přesnou specifikaci Uchazeče a osoby jednající za 
Uchazeče, a není -  li touto osobou statutární orgán, pak i plnou moc udělenou této osobě

b) doklady, jimiž Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních požadavků,
c) doklady dle §68 ZVZ,tj.

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

" má-ii Uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek

■ prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
(neexistence bid rigging)

8.3. Termín a místo otevíraní obálek s žádostí o účast

8.3.1. Otevírání obálek se uskuteční dne, 15. 7. 2015 od 9.00 hodin na adrese Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, v zasedací místnosti ve 4. patře 
budovy.

9. Další postup v jednacím řízení s uveřejněním

9.1. Podání nabídky (Lhůta a místo pro podáni Nabídek)

9.1.1. Zadavatel posoudí splnění kvalifikace Uchazečů. Následně Zadavatel písemně vyzve 
k předložení nabídek všechny Uchazeče, kteří splní kvalifikační požadavky Zadavatele.

Nabídky bude možno podávat poštou nebo předat osobně na adresu Zadavatele: Plzeňské 
městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň -  Východní Předměstí, 
v sekretariátu předsedy představenstva č. dv. 32, ve 3. patře, v Po -  Pá, od 7:00 do 14:00 
hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podávání Nabídek. Tato lhůía bude Zadavatelem 
stanovena v písemné výzvě k předložení nabídek. Tato lhůta nebude kratší 24 dnů. Nabídky 
budou podávány v českém jazyce.

9.2. Způsob zpracování a forma Nabídky

9.2.1. Uchazeč zpracuje Nabídku v písemné formě, a to v českém jazyce, v souladu s požadavky 
Zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této Zadávací dokumentaci a přílohách 
Zadávací dokumentace.

9.2.2. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována ve třech vyhotoveních, tj. v jednom 
originálu, 1 kopii a v í elektronickém vyhotovení na CD nosiči. Originál Nabídky musí být na

 V ř l i
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titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie Nabídky musí obsahovat 
na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.

9.2.3. Originál i kopie Nabídky (Svazek č. ! i Svazek č. 2) bude zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázané šňůrkou s přelepením volných konců 
a opatřené na přelepu razítkem. V případě podání Nabídky v kroužkovém pořadači či 
podobném technickém provedení musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci 
s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování Nabídkou 
bezproblémově obracet.

9.2.4. Všechny listy Originálu i kopie Nabídky (Svazek č. I i Svazek č. 2) budou ve spodním okraji 
listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně 
Obsahu (např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani 
listy Oddělovačů. Vkiádá-lí Uchazeč do Nabídky jako její součást některý samostatný celek 
(listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, Uchazeč zřetelně odlišně očísluje 
i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené Číselné řady.

9.2.5. Nabídku podá Uchazeč v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené 
a zcela neporušené obálce čí jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru.

[Poštovní adresa Uchazeče]

" Dodávka elektřiny “

Neotevírat před termínem otevírání obálek!

[Poštovní adresa místa pro předání Nabídek]

9.2.6. Nabídka musí obsahovat:

a) „Krycí lisí“ nabídky -  dle přílohy č. 6,
b) doklad o poskytnutí jistoty,
c) návrh Rámcové kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem Uchazeče. 

Uchazeč je povinen respektovat obchodní podmínky stanovené Zadavatelem v této 
Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

d) cenovou nabídku dle ustanovení bodu 4.1.1. této Zadávací dokumentace
e) Závazek plné tolerance přečerpání nebo nedočerpání smluveného měsíčního nebo 

ročního objemu v souladu s ustanovením 4.1.4.
f) Závazek vyjednání všech potřebných náležitostí s provozovatelem distribuční soustavy 

(PDS)

9.3. Předběžné hodnocení nabídek

9.3.1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň -  Východní Předměstí, v zasedací místnosti ve 4. patře 
budovy. Jednání o cenách se uskuteční ve lhůtě do 10 dnů ode dne otevírání obálek s žádostí

V-
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o účast. Přesný termín pro otevírání obálek s nabídkami bude stanoven v písemné výzvě 
Zadavatele k podávání nabídek.

9.3.2. Po posouzení nabídek, tj. posouzení zda nabídka Uchazeče splňuje zákonné požadavky 
a požadavky Zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci, provede Zadavatel předběžné 
hodnocení nabídek.

9.3.3. Na základě výsledku předběžného hodnocení nabídek omezí Zadavatel počet Uchazečů pro 
další jednání o nabídce tak, že dalšího jednání o nabídkách se zúčastní 3 Uchazeči 
s nej výhodnějšími nabídkami; tyto Uchazeče Zadavatel písemně vyzve k jednání o nabídce. 
Zadavatel rovněž v písemné výzvě uvede výsledek předběžného hodnocení nabídek.

9.4. Pravidla jednání o nabídkách

9.4.1. O nabídkách Uchazečů se provede jediné jednání (jedno kolo) za účasti všech Uchazečů 
vybraných dle bodu 8.3.3. této ZD současně. V rámci tohoto jednání bude jednáno pouze o výši 
ceny s tím, že toto jednání bude vedeno způsobem obdobným Aukci s klesající cenou, kdy 
výchozí cenou jednání bude nejnižší nabídka die výsledku předběžného hodnocení dle bodu
8.3.3, této ZD. Každý Uchazeč bude v rámci tohoto jednání oprávněn nabídnout Zadavateli 
před ostatními Uchazeči na výzvu předsedy komise výhodnější (nižší) cenu. Za Vítězného 
Uchazeče bude označen ten, který nabídne Zadavateli nejnižší cenu.

9.4.2. Jednání bude probíhat v českém jazyce.

9.4.3. Jednání o nabídkách se uskuteční v sídle Zadavatele, na adrese Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 
-  Východní Předměstí, 4. patro, zasedací místnost, nebude-ii ve výzvě k jednání o nabídkách 
stanoveno jinak.

9.4.4. Kolo jednání o nabídkách se uskuteční v jeden den,

9.4.5. Jednání o nabídkách jsou oprávněni se účastnit vždy až dva zástupci Uchazeče. Zadavatel bude 
požadovat od Uchazeče doložit oprávnění jeho zástupce za Uchazeče jednat (např. plnou 
mocí). Každý zástupce Uchazeče bude povinen komisi prokázat svoji totožnost platným 
osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).

9.4.6. S Uchazeči bude o jednání pořízen písemný protokol, ve kterém budou uvedeny jednotlivé 
nabídky Uchazečů, výsledek hodnocení nabídek Uchazečů a stanovení pořadí Uchazečů. Tento 
protokol bude doručen všem Uchazečům, se kterými bylo jednáno.

9.4.7. Zadavatel bude oprávněn s Uchazeči jednat o všech podmínkách nabídky, zejména těch, které 
se týkají hodnotícího kritéria. Na základě jednání Zadavatele a Uchazeče o nabídce však 
nebude možno měnit zadávací podmínky.

zelené
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10, Jisto fa

10.1.!, Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 odst. 1) ZVZ poskytnutí jistoty ve výši 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) k zajištění špinění povinností Uchazeče 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

10.1.2. Uchazeč může poskytnout jistotu:

1) složením příslušné peněžní částky na účet Zadavatele vedený 
, variabilní symbol  {kopie dokladu stvrzujícího úhradu jistoty 

bude součástí nabídky Uchazeče), nebo

2) formou bankovní záruky, ízn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku 
požadovanou Zadavatelem, předložené jako součást nabídky nejpozději do konce lhůty 
k podání nabídky, platné a účinné po celou dobu zadávací lhůty.

10.1.3. Uchazeč je oprávněn (nikoliv povinen) k nabídce pevně připojit pouze kopii bankovní záruky 
a originál bankovní záruky přiložit jako volnou (pevně nespojenou) přílohu nabídky. 
V takovém případě bude originál bankovní zániky zajištěn proti poškození (např. vložením do 
ochranné folie). Neúspěšným Uchazečům bude originál bankovní záruky v souladu se zákonem 
vrácen. Toto opatření je přijato proto, aby v případě vracení bankovních záruk nedocházelo 
k zásahu do nabídky Uchazeče.

10.1.4. Doklad o poskytnutí jistoty je povinnou součástí nabídky.

11. Zadávací lhůta

11.1. i . Uchazeči jsou svými Nabídkami vázáni do 31.3. 2016.

12, Práva Zadavatele

12.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ust. § 84 odst. 5 ZVZ.

12.1.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky Uchazečem.

13. Přílohy

Příloha č. 1 Seznam předávacích míst VN -  odběrné místo EAN 8591824008000001042, 
EAN 859182400800924976, EAN 859182400800988664 

Příloha č. 2 Plánovaný odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN (22 kV) celkem 
v roce 2016

Příloha č. 3 Diagramy (odběru z distribuční soustavy VN (hodinový) za rok 2014 a leden až 
březen 2015- (CD v elektronické podobě)
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Příloha č. 4 Seznam odběrných míst NN 
Příloha č. 5 Závazný návrh rámcové kupní smlouvy 
Příloha č. 6 Krycí list

V Plzni dne "2 8 -05- 2015

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., 
zastoupené M g/ Michalem Krausem. MSc, 
předsedou představenstva



Krycí list

Název zakázky

K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Uchazeč
K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Obchodní firma nebo jméno
K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Sídlo/Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu
K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

IČ K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Zápis v OR K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

telefon K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

fax K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

mail K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Bankovní spojení K le p n ě te  s e m  a z a d e j te  te x t .

číslo účtu K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Osoba oprávněná jednat jménem čí

či za uchazeče
K le p n ě te  se m  a z a d e j te  te x t .

Kontaktní osoba K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

telefon K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

fax K le p n ě te  s e m  a z a d e j te  te x t .

mail K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

nabídková cena 
bez DPH a 
včetně DPH K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Podpis osoby oprávněné jednat jménem

či za uchazeče

Titul, jméno, příjmení K le p n ě te  sem  a z a d e j te  te x t .

Funkce K le p n ě te  se m  a z a d e j te  tex t .

Datum
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CERTIFIKÁ T

Oeneraii Pojišťovna a.s. 
generální ředitelství 
Bělehradská 132 
120 84 Praha 2 
Česká republika

tímto se potvrzuje, že společnost

Lumius, spoi. s r.o.
ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek - Místek 

IČ 259 11 945
(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
v následujícím rozsahu:

Doba trvání pojištění: od 1.8. 2008 na dobu neurčitou s ročním pojistným
obdobím

Územní rozsah pojištěni: č eská republika

Rozsah pojištění: dle ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02, 
Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění 
odpovědností za škodu pro provozní a individuální rizika 
ZPP O 2008/02 a pojistné smlouvy č. 2924098359 
uzavřené mezi pojištěným a pojistitelem

Pojiš těná riz ika: provozní odpovědnost za škodu vč. odpovědnosti za
výrobek

Pojistná částka: 100 .000.000,- Kč

Spoiúčast: 500.000,- Kč

V Praze, dne 26. 7. 2010

Bc. Michal Ret 
odděleni péče o makléfe

 
odděleni géče o makléře

P o tv rze n í se vydává na
ž á d o s t p o jiš tě n é h o  a je  v á zá n o  na  p la tn o s t p o jis tn é  smlouvy.


