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1. Preambule

1.1. Tato Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných 
kyselin (dále jen „rámcová dohoda“) se uzavírá v návaznosti a v souladu s výsledky 
zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - 
methylesteru mastných kyselin^, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2021- 
039161, č. j. zadávacího řízení 302/21/OCN. Předmětné zadávací řízení objednatel 
zahájil dobrovolně dle ust. §4 odst. 5 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

1.2. Rámcová dohoda se uzavírá mezi objednatelem a všemi dodavateli, kteří byli vybráni 
v zadávacím řízení. Z důvodu zjednodušení administrativně technické stránky 
kontraktačního procesu nejsou podpisy jednotlivých dodavatelů na jedné listině 
pod jedním textem rámcové dohody. Namísto toho každý z vybraných dodavatelů 
podepisuje s objednatelem totožné znění rámcové dohody zvlášť. Rámcová dohoda je 
uzavřena okamžikem podpisu objednatele po podpisu všech vybraných dodavatelů.

1.3. Účastníci rámcové dohody jsou po celou dobu účinnosti této rámcové dohody vázáni 
svými nabídkami podanými v zadávacím řízení, na jehož základě je tato rámcová 
dohoda uzavírána.

2. Předmět rámcové dohody

2.1. Za podmínek uvedených v této rámcové dohodě (a na jejím základě) bude objednatel 
po dobu její platnosti uzavírat na základě výzvy к podání nabídky dílčí kupní smlouvy 
s dodavateli vybranými v rámci dílčích výběrových řízení / dílčích zakázek (dále jen 
,,minitendr“) na dodávky biosložek methylesteru mastných kyselin pro vznětové 
motory, specifikovaných v čl. 6. této rámcové dohody (dále jen „FAME“ nebo „zboží“ 
nebo ,,biosložka“). Minitendry budou vyhlašovány dle aktuálních potřeb objednatele.

2.2. Vybraný dodavatel bude v rámci uzavřené dílčí kupní smlouvy realizovat dodávky 
zboží specifikované ve výzvě к podání nabídky a v této rámcové dohodě na základě 
objednávek vystavených objednatelem.

2.3. Uzavření této rámcové dohody nezakládá kontraktační povinnost smluvních stran.

3. Zadání dílčí zakázky

Jednotlivé dílčí zakázky na základě této rámcové dohody budou zadávány následujícím
způsobem:

3.1. Výzva к podání nabídky

3.1.1. Objednatel zašle všem účastníkům rámcové dohody prostřednictvím elektronického 
nástroje ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ písemnou výzvu к podání nabídky, 
ve které bude uvedeno:

a) hodnotící kritérium nebo kritéria a přesný způsob hodnocení,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

požadované množství zboží,

požadovaná jakost zboží (dle odst. 6.2 této rámcové dohody), 

termín dodání,

způsob dodání (železniční či automobilovou cisternou), 

místo či místa dodání dle čl. 5 této rámcové dohody,

požadavek objednatele na maximální hodnotu parametru produkce emisí 
skleníkových plynů (gCCbekv/MJ),

požadavek objednatele na vstupní surovinu,

lhůta pro podání nabídek na plnění dílčí zakázky a

případně jiné požadavky na plnění uvedené v této rámcové dohodě nebo 
požadované objednatelem.

3.1.2. Hodnotícím kritériem pro dílěí zakázku je nejnižší nabídková cena IP (viz čl. 11 
rámcové dohody), dosazená do některého ze vzorců uvedených v čl. 11 rámcové 
dohody. Objednatel upozorňuje, že je oprávněn v průběhu trvání rámcové dohody 
ve výzvě к podání nabídek pro dílěí zakázky stanovit maximální hodnotu parametru 
produkce emisí skleníkových plynů (gC02ekv/MJ) a vstupní surovinu.

3.1.3. Vzor výzvy к podání nabídek je Přílohou č. 3 rámcové dohody.

3.1.4. Termín dodání může objednatel ve výzvě к podání nabídek stanovit:

a) konkrétním datem,

b) lhůtou ve dnech od potvrzení nabídky vybraným dodavatelem,

c) stanovením, že zboží bude dodáváno po částech s určením dodání jednotlivých 
částí způsobem ad a) a/nebo ad b) shora,

d) uvedením, že termín dodání bude pro konkrétní měsíc blíže popsán 
v harmonogramu naskladnění, který následně zašle objednatel, nebo

e) uvedením, že vybraný dodavatel bude po dobu platnosti rámcové dohody 
pravidelně ve stanovených termínech dodávat zboží v konkrétním množství až 
do maxima zboží poptávaného ve výzvě к podání nabídek.

3.1.5. Za harmonogram naskladnění se pro účely této rámcové dohody považuje také termín, 
eventuálně termíny dodání stanovené v konkrétní objednávce zaslané objednatelem 
dodavateli na základě dílěí kupní smlouvy. Objednávky bude možné ze strany 
objednatele vystavit a dodavateli zaslat nejpozději do 26. dne měsíce předcházejícímu 
měsíci, na který má být harmonogram stanoven, resp. ve kterém mají dodávky 
probíhat. Objednatel je oprávněn provést změnu harmonogramu naskladnění a tím 
termín dodání nejpozději pět (5) kalendářních dnů před původním termínem dodání, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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3.1.6. Termínem dodání se rozumí okamžik, kdy má být zboží přistaveno vybraným 
dodavatelem v železniční a/nebo automobilové cisterně (dále jen „ZC“ nebo ,,AC“) 
v místě plnění dle ěl. 5 rámcové dohody к zahájení procesu předání a převzetí zboží. 
Termín dodání používaný v rámcové dohodě neznamená okamžik předání a převzetí 
zboží.

3.2. Nabídky na plnění dílčí zakázky

3.2.1. Na základě výzvy к podání nabídek zašlou účastníci rámcové dohody své nabídky 
naplnění dílčí zakázky ve lhůtě stanovené objednatelem. Lhůta к doručení nabídek 
objednateli bude stanovena ve výzvě к podání nabídek. Vzor nabídky na plnění dílčí 
zakázky je Přílohou č. 4 rámcové dohody. Nabídky budou obsahovat jasně stanovený 
závazek řídit se rámcovou dohodou.

3.2.2. V případě, že objednatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží od účastníků rámcové 
dohody žádnou nabídku na plnění dílěí zakázky, výběrové řízení zruší.

3.3. Omezení nabídek

3.3.1. Pro jednotlivé nabídky účastníků rámcové dohody na plnění dílčí zakázky podané 
na základě rámcové dohody platí, že účastníci rámcové dohody nemohou nabízet 
vyšší cenu (hodnotu IP), než jaká byla uvedena v jejich nabídce na uzavření rámcové 
dohody. Výše nabídkových cen (hodnot IP) účastníků rámcové dohody dle předchozí 
věty je uvedena v Příloze ě. 2 rámcové dohody.

3.3.2. Na nabídku, která v rozporu s pododstavcem 3.3.1. rámcové dohody bude obsahovat 
vyšší cenu (hodnotu IP), než jaká byla účastníkem rámcové dohody uvedena v nabídce 
na její uzavření, se bude pohlížet, jako by nebyla podána a objednatel ji nebude 
hodnotit.

3.3.3. Na nabídku, která bude podána několika účastníky rámcové dohody společně, se bude 
pohlížet, jako by nebyla podána a objednatel ji nebude hodnotit.

3.4. Doručení a otevírání nabídek

3.4.1. Nabídky na plnění dílčí zakázky mohou být podány pouze v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje objednatele ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. i) 
ZZVZ. Objednatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické 
formě mimo uvedený elektronický nástroj.

3.4.2. Objednatel otevře a posoudí zaslané nabídky účastníků rámcové dohody z hlediska 
souladu s rámcovou dohodou a příslušnou výzvou к podání nabídek.

3.5. Hodnocení nabídek a výběr dodavatele

3.5.1. Objednatel vyhodnotí nabídky dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, tj. podle nejnižší



nabídkové ceny, a to hodnota IP dosazená do některého ze vzorců uvedených v čl. 11 
rámcové dohody, který bude objednatelem stanovený ve výzvě к podání nabídek.

3.5.2. Objednatel oznámí všem účastníkům rámcové dohody, kteří podali nabídku, že bylo 
rozhodnuto o výběru dodavatele, a to do pěti (5) kalendářních dnů od učiněného 
rozhodnutí. Oznámení o výběru dodavatele bude odesláno v souladu s ust. § 211 
odst. 5 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, popř. 
jako datová zpráva opatřená platným uznávaným elektronickým podpisem.

3.5.3. Na nabídku, v níž účastník této rámcové dohody nabídne méně výhodné podmínky 
než v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, nebo která byla podána několika 
účastníky této rámcové dohody společně, se v souladu s pododstavci 3.3.2. a 3.3.3. 
rámcové dohody pohlíží, jako by nebyla podána a objednatel nebude provádět její 
hodnocení.

3.5.4. Nabídka podaná na nižší či jiné než ve výzvě požadované plnění nebo nabídka, která 
neobsahuje jiné podmínky požadované objednatelem, bude vyřazena a účastník 
rámcové dohody bude vyloučen z dané dílčí zakázky zadávané na základě rámcové 
dohody. Rozhodnutí o vyloučení účastníka této rámcové dohody bude odesláno 
v souladu s ust. § 211 odst. 5 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje nebo 
datové schránky, popř. jako datová zpráva opatřená platným uznávaným 
elektronickým podpisem.

3.6. Uzavření dílčí kupní smlouvy

3.6.1. Objednatel odešle účastníkovi rámcové dohody, který podal ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, potvrzení o uzavření dílčí kupní smlouvy. Dílčí kupní smlouva 
je uzavřena doručením potvrzení objednatele o jejím uzavření dodavateli.

3.6.2. Objednatel je oprávněn sloučit potvrzení o uzavření dílčí kupní smlouvy s oznámením 
o výběru dodavatele podle pododstavce Chyba! Nenalezen zdroj odkazů, rámcové 
dohody. V takovém případě je potvrzení o uzavření kupní smlouvy doručováno podle 
pododstavce Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., rámcové dohody. Okamžik uzavření 
dílěí kupní smlouvy podle předchozího pododstavce tím není dotčen.

3.7. Omezení

3.7.1. Účastníci rámcové dohody nemohou podávat společné nabídky na plnění dílčí

3.7.2. Účastník rámcové dohody nemůže být při zadávání dílčí zakázky na základě rámcové 
dohody poddodavatelem jiného účastníka rámcové dohody.

3.7.3. Změna poddodavatele vybraného dodavatele v průběhu plnění dílčích zakázek musí 
být písemně odsouhlasena objednatelem.

3.8. Zrušení výběrového řízení

zakázky.
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3.8.1. Objednatel je oprávněn zrušit dílčí výběrové řízení až do uzavření dílčí kupní 
smlouvy. Této možnosti může objednatel využít i před hodnocením nabídek, po 
výběru dodavatele i po podání námitek některého z účastníků rámcové dohody proti 
úkonu objednatele.

3.8.2. Pokud dojde ke zrušení dílčího výběrového řízení, zašle objednatel do tří (3) 
pracovních dnů od učiněného rozhodnutí oznámení o zrušení výběrového řízení všem 
účastníkům rámcové dohody, popř. všem účastníkům rámcové dohody, kteří podali 
nabídku na plnění dílčí zakázky. Oznámení o zrušení výběrového řízení bude odesláno 
v souladu s ust. § 211 odst. 5 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje nebo 
datové schránky, popř. jako datová zpráva opatřená platným uznávaným 
elektronickým podpisem.

4. Doba platnosti rámcové dohody

4.1. Tato rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023. 
V případě, že dojde к jejímu uzavření až po 1. 2. 2022, pak doba, na kterou je tato 
rámcová dohoda uzavřena, počne plynout první den po jejím uzavření, resp. účinnosti.

5. Místo plnění předmětu rámcové dohody

5.1. Místem plnění této rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích zakázek na základě této 
rámcové dohody, jsou níže uvedené sklady objednatele pro dodávky zboží realizované 
AC a/nebo železniční stanice, resp. vlastní vlečky objednatele pro dodávky zboží 
realizované ŽC. Dodavatel je povinen dodat zboží na základě doložky DAP Incoterms 
2010 do místa plnění specifikovaného v objednávce. Pokud bude dodavatel dodávat 
zboží ze třetích zemí, je povinen dodat zboží na základě doložky DDP Incoterms 2010 
do místa plnění specifikovaného v objednávce, a zároveň prokázat nabytí statutu EU u 
dodávaného zboží nejpozději při jeho dodání do místa plnění.

Objednatel ve výzvě к podání nabídek specifikuje místo plnění uvedené níže

Místo plnění pro AC:

sklad ČEPRO, a.s.

Místo plnění pro ŽC:

žel. stanice a vlečka

Možnost
naskladnění

FAME1

Sklad Třemošná

330 11 Třemošná u Plzně

SEED CZ0501294S004

žel. stanice 750653 Třemošná

vlastní vlečka 828392 ŽC, AC

Sklad Hájek

363 01 p. Ostrov nad Ohří

žel. stanice 758656 Hájek

vlastní vlečka 82311-2 ŽC

1 Z tohoto sloupce vyplývá, na které sklady objednatele je možné dodat zboží jakým způsobem, a to buď AC 
nebo ŽC. Pokud jsou u některých skladů objednatele uvedeny obě možnosti dodání (AC i ŽC), volí z těchto 
možností objednatel ve výzvě к podání nabídky.

6



SEED CZ0501294S005

Sklad Smyslov

391 56 p. Tábor - Měšice

SEED CZ0501294S007

žel. stanice 736223 Tábor

vlastní vlečka 921601 ŽC

Sklad Včelná

373 82 Boršov n./Vltavou

SEED CZ0501294S008

žel. stanice 753525 Včelná

vlastní vlečka 921809 ŽC

Sklad Hněvice

411 08 Stětí

SEED CZ0501294S009

žel. stanice 542878 Hněvice

vlastní vlečka 720433 ŽC, AC

Sklad Mstětice

250 91 p. Zeleneč v Čechách

SEED CZ0501294S010

žel. stanice 548065 Mstětice

vlastní vlečka 620757 ŽC

Sklad Cerekvice

507 77 Cerekvice nad Bystřicí

SEED CZ0501294S012

žel. stanice 556407 Hněvčeves

vlastní vlečka 420315 ŽC, AC

Sklad Šlapanov

582 51 Šlapanov u Havl. Brodu

SEED CZ0501294S014

žel. stanice 363275 Šlapanov

vlastní vlečka 324343 ŽC, AC

Sklad Loukov

768 75 Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem

SEED CZ0501294S016

žel. stanice 354753 Osičko

vlastní vlečka 221366 ŽC

Sklad Střelíce

664 47 Střelíce u Brna

SEED CZ0501294S018

žel. stanice 361857 Střelíce

vlastní vlečka 321646 ŽC

Sklad Klobouky

671 72 Klobouky

SEED CZ0501294S019

AC

Sklad Bělčice

387 43 Bělčice

SEED CZ0501294S006

žel. stanice 731620 Bělčice,

vlastní vlečka 920116 ŽC
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Sklad Sedlnice žel. stanice 346 080 Sedlnice,

742 56 Sedlnice vlastní vlečka 121616 ŽC

SEED CZ0501294S003

SEED provozovatele daňového skladu ČEPRO, a.s. = CZ0001294S000

5.2. Při dodání ucelené dodávky zboží (za ucelenou dodávku zboží se považuje dodávka 
deseti /10/ a více ŽC) je místem plnění vlastní vlečka příslušného skladu objednatele 
(čísla vlastních vleček — viz tabulka v odst. 5.1 této rámcové dohody). Při dodání zboží 
nepředstavující ucelenou dodávku zboží je místem plnění železniční stanice příslušného 
skladu objednatele (čísla železničních stanic - viz tabulka v odst. 5.1 této rámcové 
dohody).

5.3. Objednatel je oprávněn v případě potřeby vyzvat к plnění i na jiné místo, než uvedené 
v odst. 5.1. této rámcové dohody, resp. ve výzvě к podání nabídek.

5.4. Objednatel je také oprávněn změnit místo plnění než to, které stanovil podle odst. 5.1 
a/nebo odst. 5.3, a to nejpozději pět (5) dní před termínem dodání, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.

6. Zboží

6.1. Předpokládané množství zboží

6.1.1. Objednateli bude na základě jednotlivých zakázek dodáváno zboží ŽC nebo AC až 
do celkového maximálního předpokládaného množství 300.000 m3.

6.1.2. Zboží bude dodáváno vždy v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, 
ledaže objednatel výslovně vyzve к nabídkám na dodání zboží se spotřební daní.

6.2. Požadovaná jakost zboží

6.2.1. Zboží bude dodáváno buď

a) v jakosti dle ČSN EN 14214 v platném znění (dále označovaná jako „jakost 1“), 
nebo

b) v jakosti dle ČSN EN 14 214 v platném znění odpovídající methylesteru 
řepkového oleje (MEŘO, RME - Rape Methyl Ester), tzn. že je zboží vyrobeno 
výhradně z čistého řepkového oleje a neobsahuje produkty esterifikace jiných 
rostlinných či živočišných tuků. Složení esterů musí odpovídat spektru 
uvedenému v normě ČSN EN 14331 (resp. EN 14331) Annex C, Table C.l, 
sloupec 4 „Rapeseed oil“ (dále označována jako „jakost 2“).

6.2.2. Objednatel určí ve výzvě к podání nabídek, zda v případě dodávek zboží požaduje 
jakost 1 nebo jakost 2. Dodavatel je povinen dodat zboží v jakosti považované ve 
výzvě к podání nabídek objednatelem.
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6.2.3. Při posuzování shody vzorků zboží se specifikací (tj. s příslušnou normou, resp. 
dalšími požadavky objednatele) se postupuje podle článku 6.3. normy ČSN EN ISO 
4259-2 hodnocení přijatelnosti u dodavatele.

6.3. Soulad s normami a požadavky objednatele

6.3.1. Veškeré dodávky zboží budou uskutečňovány v jakosti dle odst. 6.2 této rámcové 
dohody, a zároveň v souladu s níže uvedenými požadavky objednatele:

a) před zahájením dodávek zboží na základě této rámcové dohody, a dále při každé 
změně složení suroviny pro výrobu dodávaného FAME, musí dodavatel 
informovat objednatele o technologickém postupu jeho výroby a o druhu 
a množství aditivu na snižování tekutosti za nízkých teplot, používaných 
do FAME;

b) dodavatel bude zajišťovat dodávky zboží v souladu s čl. 5.4. ČSN EN 14214, tj. 
zabezpečující požadavky závislé na klimatických podmínkách, takto:

i) ve smyslu bodu 5.4.2 ČSN EN 14214 - FAME používané ve 100 % 
koncentraci - třída B, D a F odpovídající příslušnému časovému období 
dle národní přílohy NA.2 s tím, že první dodávka splňující limitní hodnotu 
CFPP pro třídu D musí být uskutečněna minimálně třicet (30) dní před 
termínem daným výše uvedenou ČSN EN normou;

ii) dodávky třídy F - zimní je nutno dodávat i po celé tzv. přechodné období, 
tj. od 1. října do 15. listopadu, pokud objednatel nebude požadovat 
dodávky dle specifikace dané příslušnou ČSN EN normou;

iii) dodavatel je povinen do atestů ke zboží udávat údaj o filtrovatelnosti - 
CFPP před i po aplikaci nízkoteplotní přísady v době požadované 
objednatelem pro dodávky FAME v nízkoteplotních třídách D, F;

c) zboží musí být ošetřeno antioxidantem, např. butylhydroxytoluen (dále také jen 
„BHT“), nebo jinými obecně kompatibilními antioxidanty (dodavatel je, 
v případě jiných antioxidantů než BHT, povinen na vyžádání předložit 
objednateli výsledky potvrzující účinnost a kompatibilitu);

d) obsah antioxidantů musí být v souladu s ČSN EN 590, minimálně však takový, 
aby jeho aplikací byl zajištěn účinek minimálně shodný s aplikací 1000 mg/kg 
BHT, přičemž oxidační stabilita musí dosahovat v okamžiku dodávky 
minimálně hodnotu dvě (2) hodiny nad specifikační limit příslušné technické 
normy v platném znění, tzn. pro specifikační limit osm (8) hodin je požadovaná 
hodnota deset (10) hodin;

e) obsah vody ve FAME v okamžiku dodávky bude maximálně 300 mg/kg;

f) dodané FAME včetně RME nesmí v okamžiku přejímky vykazovat prokazatelné 
bakteriální napadení včetně vzorků ze spodní části po odstřiku přepravního 
prostředku, přičemž maximální hodnota obsahu ATP metodou
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chemiluminiscence dle ASTM D 7687 nesmí překročit limitní hodnotu 
zadavatele max. 6 pg/ml.

6.3.2. Dodavatel se dále zavazuje dodržet objednatelem určenou maximální hodnotu 
parametru produkce emisí skleníkových plynů (gCChekv/MJ) a rovněž vstupní 
surovinu, uvedené ve výzvě к podání nabídek.

6.3.3. Dodavatel předložil v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této rámcové 
dohody objednateli aktuální bezpečnostní list v českém jazyce na dodávané zboží 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
(Text s významem pro EHP), v platném znění. V případě, že zboží není ve smyslu 
uvedeného nařízení klasifikováno jako nebezpečný produkt a nevyplývá pro něj 
povinnost vydat bezpečnostní list, a pokud z vlastního uvážení dodavatel bezpečnostní 
list nevydal, předložil objednateli jiný relevantní dokument obdobné povahy o rozsahu 
obsahující základní bezpečnostní charakteristiky a pokyny pro bezpečnou manipulaci 
a skladování s ohledem na vlivy na zdraví, životní prostředí a požární bezpečnost (dále 
také jen „Jiný bezpečnostní dokumenť). V případě změn či aktualizací 
bezpečnostního listu nebo Jiného bezpečnostního dokumentu je dodavatel povinen 
zaslat objednateli elektronicky do tří (3) kalendářních dnů od uvedené skutečnosti 
aktuální bezpečnostní list v českém jazyce na kontaktní adresu objednatele.

6.3.4. Dodavatel je povinen umožnit objednateli audit v expedičním místě vždy před první 
dodávkou zboží realizovanou z daného expedičního místa.

6.3.5. Dodavatel se zavazuje zajistit dodržení veškerých dalších právních a jiných předpisů 
a technických norem, které se ke zboží vztahují, zejména zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, v aktuálním znění.

6.3.6. Dodavatel je povinen vyplnit a zaslat před první dodávkou zboží elektronicky 
na kontaktní adresu objednatele „Prohlášení o zavedení nařízení PEACH'', a to podle 
vzoru uvedeného v Příloze č. 6 této rámcové dohody.

7. Dodací podmínky

7.1. Dodavatel je povinen dodat zboží objednateli prostřednictvím AC nebo ŽC (přistavit 
AC nebo ŽC do místa plnění ve smyslu čl. 5 této rámcové dohody) v termínu dodání dle 
příslušné objednávky, odevzdat veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují a které je 
dodavatel povinen podle této rámcové dohody předat objednateli (viz čl. 6 a 7 této 
rámcové dohody) a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo ke zboží. Dodavatel není 
oprávněn dodat zboží předčasně a objednatel není povinen zahájit proces předání 
a převzetí u předčasně dodaného zboží. Dokumenty potřebné к nabytí vlastnického 
práva ke zboží předává dodavatel objednateli ke každé jednotlivé dodávce zboží.
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Při dodání zboží prostřednictvím AC může dodavatel dodat zboží do místa plnění podle 
čl. 5 této rámcové dohody pouze v pracovní dny a v čase mezi 6:00 hod. a 14:00 hod. 
Při dodání zboží prostřednictvím ŽC, které představují ucelenou dodávku, může 
dodavatel dodat zboží do místa plnění podle čl. 5 této rámcové dohody pouze ve stáčecí 
dny do 6:00 hod., a prostřednictvím ŽC, které nepředstavují ucelenou dodávku, může 
dodavatel dodat zboží do místa plnění podle čl. 5 této rámcové dohody pouze ve stáčecí 
dny.

Objednatel je oprávněn stanovit v objednávce přesný čas, do kterého musí dodavatel 
dodat zboží prostřednictvím AC nebo ŽC do místa plnění podle čl. 5 této rámcové 
dohody ve stanoveném pracovním nebo stáčecím dni, který je pro dodavatele závazný. 
Za stáčecí dny se považují pracovní dny, nestanoví-li objednatel v objednávce něco 
jiného. Stejně tak je objednatel v objednávce oprávněn stanovit jiné časové období.

Pokud dodavatel dodá zboží později než v časech nebo v době dodání podle tohoto 
odst. 7.1, dohodly se smluvní strany, že к zahájení procesu předání a převzetí zboží 
dojde až v náhradním termínu dodání. Náhradní termín dodání zboží prostřednictvím 
ŽC stanovený rozumně s přihlédnutím к provozním možnostem objednatele oznámí 
objednatel dodavateli elektronicky na kontaktní adresu dodavatele. Objednatel 
nestanoví náhradní termín dodání zboží později než čtrnáct (14) dní ode dne, kdy 
dodavatel zboží prostřednictvím ŽC dodal. Náhradním termínem dodání zboží 
prostřednictvím AC je následující pracovní den ode dne, kdy dodavatel zboží 
prostřednictvím AC dodal. Dodavatel je v prodlení až do řádného dodání zboží 
objednateli (v čase dodání v termínu dodání, resp. v náhradním termínu dodání).

7.2. Veškeré náklady na dodání zboží objednateli, stejně jako náklady na zaslání prázdných 
železničních cisteren zpět dodavateli, nese dodavatel.

7.3. Po dodání zboží do místa plnění v souladu s touto rámcovou dohodou zahájí objednatel 
proces předání a převzetí za podmínek této rámcové dohody (ověřování kvality a 
kvantity dodaného zboží a dokladů, zahájení stáčení zboží apod.). Smluvní strany se 
dohodly, že к převzetí zboží dochází až po potvrzení e-AD dokladů v systému 
EMCS, které je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu po stočení zboží, 
nejpozději ve lhůtě podle právních předpisů. Okamžik předání a převzetí zboží 
představuje termín naskladnění zboží. Objednatel je oprávněn během procesu předání a 
převzetí odmítnout převzetí zboží v případech, kdy mu to tato rámcová smlouva 
umožňuje.

7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím. Nebezpečí škody na zboží 
přechází na objednatele převzetím zboží.

7.5. V případě, že bude dodavatel expedovat zboží ve vozech volného oběhu, je povinen 
o této skutečnosti předem informovat objednatele, a to nejpozději sedm (7) kalendářních 
dní před dnem expedice zboží.

7.6. Objednatel se zavazuje:

и 



a) používat při plnění této rámcové dohody měřicí zařízení odpovídající platným 
a účinným předpisům, vyškolit obsluhující personál pro manipulaci s touto 
technikou a na požádání dodavateli předložit doklad, který výše uvedené 
povinnosti potvrdí; a

b) seznámit dodavatele s platnými požárními, bezpečnostními a silničními předpisy 
platnými pro areály provozních skladů objednatele.

7.7. Objednatel nepřebírá odpovědnost za důsledky vyplývající z možné změny legislativy 
v České republice včetně příslušného Metodického pokynu MŽP pro osoby 
autorizované к certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování 
zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot (včetně relevantních změn a náhrad), a 
tím vynucené změny zadání, předmětu plnění apod.

7.8. Avízo o dodání zboží

7.8.1. Dodavatel se zavazuje v případě ŽC nejpozdéji 48 hodin před každou dodávkou zboží 
do místa plnění dle čl. 5 této rámcové dohody, a není-li to technicky možné, tak 
nejpozději před dodáním zboží, a v případě AC nejpozději před dodávkou zboží, 
doručit elektronicky na kontaktní adresu objednatele informace vztahující se к 
dodávanému zboží formou avíza o dodání zboží. Vzor avíza o dodání zboží je 
Přílohou č. 5 této rámcové dohody. Dokud dodavatel nedoručí objednateli avízo o 
dodání zboží ve smyslu této rámcové dohody, není objednatel povinen zahájit proces 
předání a převzetí zboží.

7.8.2. Společně s avízem o dodání zboží je dodavatel povinen dodat protokol o shodě s 
kritérii udržitelnosti. V případě, že to systém certifikace neumožňuje, pak dodavatel 
poskytne objednateli prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo obdobný 
dokument podle tohoto ustanovení v nejbližší možný okamžik.

7.8.3. V případě dodání zboží v ŽC na elektronickém nákladním listu (dále také jen „el. 
NL“), je dodavatel povinen к el. NL dodat přílohy dopravci tak, aby je dopravce 
společně s el. NL mohl použít ve svých dopravních systémech. Přílohami se v tomto 
smyslu rozumí scan DNL dodavatele, atest a protokol o denaturaci.

7.9. Plomby

7.9.1. Dodavatel se zavazuje, že výstupní armatury ŽC a AC budou zaplombovány a počet 
plomb bude uveden v nákladním dodacím listu к ŽC nebo AC, resp. v el. NL. V 
případě, že ŽC nebo AC bude do místa dodání dle čl. 5 této rámcové dohody dodána 
bez plomb nebo s porušenými plombami, může objednatel převzetí zboží z takové ŽC 
nebo AC odmítnout. O tom bude objednatel informovat dodavatele elektronicky na 
kontaktní adresu dodavatele.

7.10. Jakost zboží

7.10.1. Dodavatel se zavazuje, že jakost zboží bude splňovat jakostní požadavky dle čl. 6 této 
rámcové dohody. Objednatel provede v rámci procesu předání a převzetí zboží
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kvalitativní a množstevní přejímku, což se dodavatel zavazuje objednateli umožnit. 
V případě, že objednatelem bude zjištěno, že zboží neodpovídá kvalitě podle této 
rámcové dohody, může objednatel zboží odmítnout (tím není dotčen postup podle čl. 
8 této rámcové dohody). O tom bude objednatel informovat dodavatele elektronicky 
na kontaktní adresu dodavatele.

7.11. Vyhrazená změna závazku a rozdíl v množství dodání

7.11.1. Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, které je stanoveno v objednávce. 
Objednatel si tímto vyhrazuje právo vystavit na základě dílčí kupní smlouvy 
vybranému dodavateli objednávky na vyšší či nižší množství zboží, než bylo uvedeno 
ve výzvě к podání nabídek, pokud tento postup bude odůvodněn technickými 
podmínkami pro dodávky zboží. Technické podmínky odůvodňující aplikaci tohoto 
postupu jsou zejména technická omezení železničních tratí využívaných к přepravě 
zboží, technická omezení na skladech objednatele, technická omezení na výdejních 
místech vybraného dodavatele a technická specifika železničních vozidel užívaných 
vybraným dodavatelem pro přepravu zboží. S ohledem na konkrétní technické 
podmínky je objednatel oprávněn vystavit objednávky v rozdílném objemu oproti 
výzvě к podání nabídek tak, aby objednávaný objem odpovídal kapacitě uceleného 
vlaku v rozmezí od 900 m3 do 1.800 m3. Objednatel si současně vyhrazuje možnost 
upravit přípustné rozmezí odchylky objednávek dle případných změn v technických 
podmínkách pro dodávky zboží.

7.11.2. Dodavatel se zavazuje, že skutečně dodané množství zboží se v jednotlivých 
případech dodávek zboží, jakož i celkově za kalendářní měsíc podle příslušných 
objednávek, nebude odlišovat (v litrech při teplotě 15 °C) o více než 5 % od množství 
zboží uvedeného na příslušné objednávce nebo objednávkách (a to v záporném i 
kladném smyslu). Ustanovení § 2093 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších přepisů (dále také jen „občanský zákoník"), se na odchylku podle 
předchozí věty neuplatní.

7.11.3. Pokud po stočení zboží objednatelem bude zjištěný objem stočeného zboží (v litrech 
při 15 °C) pro konkrétní průvodní doklad e-AD (pro každý e-AD doklad se množství 
к dobropisu vypočítává zvlášť) menší než deklarovaný objem udaný odesílajícím 
daňovým skladem na příslušných průvodních dokladech, a zároveň tento rozdíl bude 
větší, než povoluje právní předpis, kterým se stanoví výše technicky zdůvodněných 
ztrát při dopravě minerálních olejů (ve znění pozdějších změn či právních předpisů 
tento předpis nahrazující), bude dodavatel vyzván к vystavení dobropisu na množství 
dle následujícího výpočtu:

A - В = C 
(A/100*Z)) = X 
С - X = Y

Vysvětlivky:

A - deklarovaný objem v litrech při 15 °C, udaný odesílajícím daňovým skladem dle
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konkrétního průvodního dokladu e-AD;

В - zjištěný objem dodaného zboží v laboratoři objednatele v litrech při 15 °C 
ke konkrétnímu průvodnímu dokladu e-AD;

C - zjištěný rozdíl mezi deklarovaným objemem v litrech při 15 °C, udaným 
odesílajícím daňovým skladem dle konkrétního průvodního dokladu, a objemem 
dodaného zboží u objednatele v litrech při 15 °C pro konkrétní průvodní doklad 
e-AD

Z - právní předpis, kterým se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při 
dopravě minerálních olejů (ve znění pozdějších změn ěi právních předpisů tento 
předpis nahrazující):

pro FAME = 0,2 % z deklarovaného objemu v litrech při 15 °C, uvedeného 
odesílajícím daňovým skladem dle konkrétního průvodního dokladu e-AD;

X - vypočtená norma ztrát při dopravě v litrech při 15 °C pro konkrétní průvodní 
doklad e-AD; a

Y - množství, které bude objednatel nárokovat к vystavení dobropisu pro konkrétní 
průvodní doklad e-AD.

7.11.4. Objednatel bude dodavatele vyzývat к vystavení dobropisu za každou jednotlivou 
dodávku zvlášť či souhrnně za dodávky realizované v jednom kalendářním měsíci, a 
to dle požadavku objednatele.

7.12. Vážení zboží při dodání na sklad objednatele

7.12.1. Před započetím stáčení zboží do skladovacího systému z ŽC či AC provede objednatel 
v rámci procesu předání a převzetí v místě dodám kontrolu hmotnosti brutto ŽC nebo 
AC jejich vážením na elektronické mostní váze s platností úředního vážení. Pokud 
není na příslušném skladu objednatele elektronická mostní váha, dohodly se smluvní 
strany, že objednatel pro kontrolu hmotnosti brutto ŽC nebo AC použije způsob 
měření, který je uveden v povolení provozování daného daňového skladu. V případě, 
že hmotnost brutto, tj. hmotnost zboží včetně ŽC či AC, po převážení či měření 
vykazuje větší rozdíl než

a) 0,2 % oproti hmotnosti brutto uvedené v nákladním dodacím listu к ŽC nebo AC 
a zároveň v e-AD dokladu к jednotlivé ŽC či AC, nebo

b) odchylka mezi avizovanou hustotou při 15° C uvedenou na průvodních 
dokladech zboží a naměřenou hustotou při 15° C laboratoří objednatele bude 
větší než 1,2 kg/m3,

může objednatel převzetí zboží odmítnout. O tomto odmítnutí musí objednatel 
okamžitě informovat dodavatele elektronicky na kontaktní adresu dodavatele.

Pokud však dodavatel akceptuje údaje o hmotnosti brutto ŽC nebo AC z elektronické 
mostní váhy objednatele a/nebo akceptuje zjištěnou hustotu při 15 °C v laboratoři 
objednatele, a dá svolení к naskladnění do skladovacího systému objednatele z ŽC

14



nebo AC zaslané elektronicky na kontaktní adresu objednatele, objednatel zboží z 
této ŽC nebo AC naskladní. V takovém případě jsou údaje o hmotnosti brutto ŽC 
nebo AC a zjištěné hustotě při 15 °C pro dodavatele závazné.

7.12.2. Během procesu předání a převzetí zboží z ŽC nebo AC budou změřeny vždy 
následující údaje:

P = hmotnost v kg

t = teplota produktu (v °C)

□ t = měrná hmotnost produktu při změřené teplotě v (kg/m3)

7.12.3. Smluvní strany se dohodly, že skutečně stočený objem zboží bude korigován na objem 
v litrech při 15 °C na základě přepočtené hustoty při 15 °C, a to dle programu 
zájmového sdružení právnických osob Česká asociace petrolejářského průmyslu a 
obchodu, IČO: 481 37 570, se sídlem Rubeška 393/7, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
aktuálního ke dni dodání zboží.

7.13. Povinnosti dodavatele

7.13.1. Dodavatel se zavazuje nej později současně s dodáním zboží do příslušného místa 
dodání doručit také následující dokumenty:

a) atest týkající se jakosti zboží obsahující konkrétní hodnoty jakostních parametrů 
v rozsahu dle čl. 6 této rámcové dohody, který musí obsahovat minimálně 
následující parametry:

- obsah esterů,

- hustota při 15 °C,

- bod vzplanutí,

- obsah vody,

- oxidační stabilita, 110 °C,

- text „Ostatní parametry jsou v souladu s ČSN EN 14214“ a

- pro zboží dodávané v jakosti 2 (dle odst. 6.2.1 písm. b) této rámcové 
dohody) bude atest obsahovat text „Vyrobeno z oleje řepky olejky“, či 
obdobný text stejného významu;

b) kopii řádně vystavených e-AD dokladů v celním systému EMCS, které jsou 
podle zákona o spotřebních daních nezbytné к naskladnění zboží do 
skladovacího systému objednatele;

c) dodací list, který musí obsahovat tyto údaje:

- označení dodavatele,

- označení objednatele,

- místo dodání,



- SPZ AC nebo číslo ŽC,

- popis zboží (název + číslo celního sazebníku),

- množství v kg a objem v litrech při 15 °C,

- čísla plomb,

- země původu zboží,

- číslo dokladu,

- datum expedice zboží,

- datum vystavení dodacího listu,

- název dopravce, DIČ dopravce a

- ARC kód (Administrative Reference Code) příslušného celního 
dokladu;

7.13.2. Dodavatel se dále zavazuje:

a) že všechny ŽC i AC, které bude pro účely plnění této rámcové dohody 
a navazujících kupních smluv používat, budou splňovat předpisy platné v České 
republice, včetně předpisů pro železniční přepravu nebezpečného zboží RID2 
aRIV3, jakož i požární předpisy a případně další relevantní předpisy a 
požadavky stanovené v této rámcové dohodě;

b) v případě vystavení více dokladů к dodávce zboží zajistit předání ŽC dopravcem 
v pořadí, jak jsou uvedeny v jednotlivých e-AD dokladech a ve stejném pořadí 
dopravit ŽC i na místa plnění;

c) hradit veškeré náklady za stání ŽC nebo AC v místě plnění podle čl. 5 této 
rámcové dohody až do doby jejich stočení, pokud nebyly způsobeny 
objednatelem;

d) v případě vzniku povinnosti к přiznání a uhrazení spotřební daně z rozdílu mezi 
množstvím uvedeným na průvodních dokladech ve smyslu zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a množstvím zboží 
po stočení do daňového skladu objednatele, uhradit z rozdílu vzniklou spotřební 
daň;

e) neprodleně po podpisu této rámcové dohody a při každé změně oznámit 
objednateli druh antioxidantů a dalších aditiv (zejména nízkoteplotní aditiva), 
které pro výrobu zboží používá a předat objednateli vzorky aditiv к ověření 
kompatibility s aditivy obsaženými v motorové naftě;

f) v případě nedodání smluveného množství zboží neprodleně zajistit náhradní 
zdroj dodávky za dodavatelem nabídnutou cenu;

2 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojek C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu 
nebezpečných věcí (RID).

3 Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů mezi železničními podniky - RIV.
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g) předat objednateli před první dodávkou zboží kopii platného certifikátu, dle 
kterého bude vystavovat prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, a potvrzení 
o registraci u Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen ,,MŽP“), pokud to 
daný typ certifikátu vyžaduje. Nejpozději v den ukončení platnosti tohoto 
certifikátu je dodavatel povinen předat objednateli kopii nového certifikátu, dle 
kterého bude dodavatel od následujícího dne vystavovat prohlášení o shodě 
s kritérii udržitelnosti, a potvrzení o registraci na MŽP, pokud to daný typ 
certifikátu vyžaduje. Certifikáty, podle kterých bude vystavovat dodavatel 
prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, musí být vydány na základě 
certifikace podle systému ISSC EU. Objednatel je oprávněn jiné certifikáty 
předložené dodavatelem odmítnout, přiěemž dodavatel je oprávněn takové 
certifikáty využít jen s předchozím souhlasem objednatele;

h) že dodávaná biosložka bude splňovat kritéria udržitelnosti stanovená 
prováděcím právním předpisem a doložit splnění kritérií udržitelnosti 
prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným dodavatelem;

povinnost podle tohoto písm. h) splní dodavatel zasláním Prohlášení o shodě 
s kritérii udržitelnosti podle části D přílohy č. 6 nařízení vlády č. 189/2018 Sb., 
o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů 
z pohonných hmot, v platném znění, nebo obdobného dokumentu splňujícího 
podmínky stanovené osobou, která vystavila certifikát podle předchozího 
písmene g) výše. Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo obdobný 
dokument podle předchozí věty bude jednou z příloh avíza o dodání zboží 
zasílané objednateli podle odst. 7.8 této rámcové dohody, pokud to systém 
certifikace umožňuje. V případě, že to systém certifikace neumožňuje, pak 
dodavatel poskytne objednateli Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo 
obdobný dokument podle tohoto ustanovení v nejbližší možný okamžik;

i) doložit objednateli před expedicí z konkrétního expedičního místa úředně 
ověřenou kopii rozhodnutí příslušného správce daně o tom, že subjekt, od 
kterého je zboží expedováno, je držitelem povolení к provozování daňového 
skladu ve smyslu zákona ě. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoSD“). Dodavatel se dále zavazuje bezodkladně 
poté, co se o takovéto skutečností dozvěděl nebo mohl dozvědět, informovat 
objednatele o tom, že subjekt uvedený v předchozí větě ztratil oprávnění 
provozovat daňový sklad ve smyslu ZoSD a dodat objednateli dokumenty tuto 
skutečnost potvrzující;

j) na vyžádání objednatele zadat požadovaný objem dodávané biosložky do 
systému NABISY; tím není dotčena povinnost dodavatele podle písmene h) 
výše;

k) v případě požadavku objednatele při odeslání zboží vybavit ŽC nebo AC 
požadovaným čárovým kódem nebo QR kódem;

l) neprodleně písemně oznámit objednateli skutečnost, že dodavatel obdržel
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rozhodnutí správce daně, ve kterém je označen za nespolehlivého plátce;

m) na písemnou žádost objednatele písemně sdělit objednateli informace o 
vlastnické struktuře dodavatele, a to předložením seznamu svých společníků 
nebo akcionářů s uvedením adresy jejich sídla či bydliště a výše obchodního 
podílu, resp. počtu akcií. V případech, kdy bude společníkem či akcionářem 
dodavatele právnická osoba, zavazuje se dodavatel předložit objednateli i 
seznam společníků nebo akcionářů této právnické osoby v uvedeném rozsahu. 
Uvedené seznamy předloží dodavatel ve lhůtě stanovené v písemné žádosti 
objednatele, a pokud taková lhůta nebude v žádosti uvedena, neprodleně po 
obdržení písemné žádosti objednatele. Pokud dodavateli brání v předložení výše 
požadovaného seznamu jakákoliv překážka, je povinen ji sdělit objednateli ve 
lhůtě pět (5) pracovních dnů od obdržení písemné žádosti objednatele, nebo od 
momentu kdy se dodavatel o takové překážce dozví, a náležitě tuto překážku 
odůvodnit;

n) že bude po celou dobu trvání rámcové dohody zapsán v registru distributorů 
pohonných hmot ve smyslu zákona ě. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, 
ve znění pozdějších předpisů, а к potvrzení této skutečnosti se dodavatel rovněž 
zavazuje předložit ve lhůtě stanovené v písemné žádosti objednatele kopii 
platného potvrzení o registraci distributora pohonných hmot (kopie tohoto 
potvrzení předložená ke dni podpisu této rámcové dohody dodavatelem tvoří 
Přílohu č. 7 této rámcové dohody);

o) nejpozději před první dodávkou zboží předložit objednateli čestné prohlášení, že 
veškeré zboží, dodávané dle této rámcové dohody, nebylo a nebude použito 
pro účely splnění povinnosti uvedené v ust. § 19 odst. 1 (uvedení minimálního 
množství biopaliva do volného daňového oběhu) a ust. § 20 odst. 1 (snižování 
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot) zákona ě. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ani nebylo dosud zohledněno ke splnění 
obdobných povinností na území jiného členského státu Evropské unie. Toto 
čestné prohlášení je dodavatel povinen doložit také od všech společností, které 
používá jako subdodavatele pro účely plnění této rámcové dohody, a to před 
jejich první dodávkou zboží realizovanou pro dodavatele dle této rámcové 
dohody;

p) v případě požadavku objednatele se dodavatel zavazuje sjednat se svým 
dopravcem centrální dispečink nebo zajistit osoby, které budou dostupné 
na telefonu i e-mailu v režimu 24 hodin denně sedm dní v týdnu (24/7) po dobu 
trvání dílčí kupní smlouvy, a budou objednateli na vyžádání poskytovat 
informace o tom, kde se zboží v dané chvíli nachází, jakož i předložit uvedené 
kontaktní údaje těchto osob ve lhůtě stanovené v písemné žádosti objednatele. 
Dodavatel bude objednatele průběžně informovat o nenadálých situacích na trase 
s vlivem na čas příjezdu (dodání) zboží do místa plnění dle čl. 5 této rámcové 
dohody. Dodavatel zároveň poskytne objednateli kontakty podle tohoto písm. p) 
na všechny dopravce zapojené do přepravy zboží.
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7.13.3. Změní-li se po uzavření této rámcové dohody nebo dílčí kupní smlouvy okolnosti 
do té míry, že se sjednané plnění stane pro dodavatele obtížnější, nebo dojde-li ke 
změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních 
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním dodavatele buď neúměrným zvýšením 
nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nemění to nic 
na jeho povinnosti splnit tyto závazky vůči objednateli.

7.13.4. Dodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu příslušných 
ustanovení občanského zákoníku.

8. Ověření jakosti naskladňováného zboží

8.1. Objednatel je před započetím a v průběhu procesu předání a převzetí (včetně stáěení 
zboží do svého skladovacího systému) oprávněn odebrat vzorek zboží za úěelem 
provedení kontroly jeho jakosti (referenční vzorek). Kontrolu jakosti zboží na základě 
refereněního vzorku provede laboratoř objednatele. Pokud dodavatel nebude souhlasit s 
výsledkem měření laboratoří objednatele, zašle objednatel referenční vzorek do 
akreditované laboratoře dle svého výběru, kterou je:

a) Akreditovaná laboratoř SGS Czech Republic, s.r.o., IČO: 485 89 241, se sídlem 
К Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

b) Akreditovaná laboratoř ČEPRO, a.s. - Střelice, nebo

c) Akreditovaná laboratoř ČEPRO, a.s. - Roudnice.

(dále jen „Akreditované laboratoře" nebo samostatně „Akreditovaná laboratoř").

8.2. Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat a řídit se výsledkem měření 
provedeným Akreditovanou laboratoří. Pokud výsledek Akreditované laboratoře zjistí 
nedodržení kvality zboží dle této rámcové dohody, zavazuje se dodavatel uhradit 
náklady na ověření kvality zboží objednateli na základě jeho výzvy, v opačném případě 
hradí tyto náklady objednatel.

9. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

9.1. Zboží je vadné, pokud jakost dodaného zboží nem v souladu s podmínkami 
specifikovanými touto rámcovou dohodou nebo dílěí kupní smlouvou, pokud dodavatel 
nejpozději společně se zbožím nedodá objednateli listiny a dokumenty vyžadované 
podmínkami uvedených smluv nebo pokud jsou tyto listiny nebo dokumenty vadné, 
nebo pokud zboží neodpovídá průvodním dokladům.

9.2. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude dodáno řádně, v souladu s touto rámcovou 
dohodou, výzvou к podání nabídek, objednávkou a dílčí kupní smlouvou, a dále ujišťuje 
objednatele, že dodávané zboží bude prosté jakýchkoliv vad ve smyslu odst. 9.1. této 
rámcové dohody.

9.3. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost dodávaného zboží a zavazuje se, že 
si zboží ponechá po záruční dobu jakost specifikovanou podmínkami této rámcové
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dohody nebo dílčí kupní smlouvy. Záruční doba běží od převzetí zboží objednatelem 
a trvá třicet (30) dní. Objednatel je povinen písemně vytknout vadu u dodavatele a 
popsat její projevy nejpozději do konce záruění doby, a v této době také zvolit své právo 
z vadného plnění. Dodavatel se zavazuje na své náklady odstranit veškeré vady 
vytknuté objednatelem během záruční doby.

9.4. Dodavatel je povinen odstranit vadu zboží podle tohoto čl. 9 rámcové dohody ve lhůtě 
písemně stanovené objednatelem, a to způsobem dle volby objednatele; tím nejsou 
dotěena ostatní práva objednatele z vadného plnění, jako je přiměřená sleva z ceny 
či odstoupení od této rámcové dohody či dílčí kupní smlouvy, ani postup předvídaný 
touto rámcovou dohodou.

10. Důvody pro odmítnutí převzetí zboží ze strany objednatele

10.1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží také v případě, že:

a) dodavatel společně se zbožím nedodá kterýkoliv z dokumentů uvedených v odst.
6.3.3, 6.3.6 nebo čl. 7 této rámcové dohody,

b) naskladnění zboží nebude možné z technologických důvodů nezpůsobených 
objednatelem (zejména porucha, závada, havárie) na straně objednatele nebo 
z důvodu vyšší mocí,

c) údaj o brutto hmotnosti zboží uvedený na všech dokladech provázejících 
dodávku zboží bude odlišný od brutto hmotnosti dodávky zjištěné objednatelem 
při zvážení zboží na skladu objednatele o více než 0,2 %,

d) objednatel z referenčního vzorku nebo vstupní kontrolou zjistí, že zboží 
nedosahuje stanovené jakosti zboží dle této rámcové dohody,

e) vstupní kontrolou referenčního vzorku prováděnou objednatelem bude zjištěn 
rozdíl průvodními doklady deklarované a skutečně naměřené hustoty zboží při 
15 °C větší, než definuje norma ČSN EN ISO 3675, tj. větší než 1,2 kg/m3,

f) ŽC nebo AC bude do místa dodání dodána bez plomb nebo s porušenými 
plombami,

g) dodávka nebude v souladu s e-AD doklady,

h) ARC kód celního dokladu nebude uveden na DNL nebo drážních dokladech,

i) nebudou shodné údaje o netto a brutto hmotnosti na všech dokladech 
provázejících dodávku a dodavatel ani po výzvě objednatele к odstranění 
neshody nezjedná v přiměřené době nápravu,

j) dodavatel při dodání zboží ŽC nebo AC nedoručí objednateli ve lhůtě dle odst. 
7.8.1 této rámcové dohody avízo o dodání zboží,

k) dodavatel při dodání zboží nesplní maximální hodnotu parametru produkce 
emisí skleníkových plynů (gCCfiekv/MJ) a/nebo vstupní surovinu stanovenou 
objednatelem ve výzvě к podání nabídek,



l) dodavatel nesplní požadavky uvedené v odst. 6.3.1 této rámcové dohody, nebo

m) dodavatel nesplní požadavky uvedené v článku 7.13.2 písm. e) této rámcové

10.2. Dodavatel je povinen ŽC nebo AC obsahující zboží, které objednatel z důvodů 
uvedených v této rámcové dohodě odmítl převzít, přepravit na své vlastní náklady a 
odpovědnost z příslušného místa dodání, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů 
poté, co mu bude odmítnutí převzetí zboží oznámeno, není-li v této rámcové dohodě 
stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se jinak smluvní strany.

11. Cena zboží, platební podmínky

11.1. Strany se dohodly, že pro výpočet ceny zboží (bez DPH) v jednotlivých dílčích 
zakázkách bude použit některý z níže uvedených dvou vzorců, který objednatel stanoví 
ve výzvě к podání nabídek:

a) způsob výpočtu celkové ceny zboží (bez DPH), jíž je soutěžená výše IP součástí, 
zachycuje následující vzorec č. 1:

Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю * 0,5 + Pnm * 0,5 + IP) * Kusd *Drfame) /1000

Рвю aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Biodiesel 
NWE RED FAME minus 10 FOB ARA Mean (kód AAWGH00)

Pnm aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Barges FOB 
Rotterdam Mean Diesel ЮРРМ (kod AAJUS00)

Kusd aritmetický průměr příslušného období kurzu období kurzu devizového 
trhu CZK/USD stanoveného ČNB a dostupného ke dni uzavření rámcové 
dohody na https://www.cnb.cz/cs/fmancni-trhy/devizow-trh/kurzv- 
devizoveho-trhu/kurzv-devizoveho-trhu/

Drfame referenční hustota FAME 0,883 t/m3

IP prémie tuzemského trhu pro FAME v USD/t;

b) způsob výpočtu celkové ceny zboží (bez DPH), jíž je soutěžená výše IP součástí, 
zachycuje následující vzorec č. 2:

Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю + IP) * Kusd *Drfame) / 1000

Рвю aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Biodiesel 
NWE RED FAME minus 10 FOB ARA Mean (kód AAWGH00)

Kusd aritmetický průměr příslušného období kurzu devizového trhu 
CZK/USD stanoveného ČNB a dostupného ke dni uzavření rámcové 
dohody na https://www.cnb.cz/cs/fmancni-trhv/devizovv-trh/kurzv- 
devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/

Drfame referenční hustota FAME 0,883 t/m3

IP prémie tuzemského trhu pro FAME v USD/t

dohody.
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Příslušné období pro stanovení aritmetického průměru kotací a aritmetického průměru 
kurzu devizového trhu CZK/USD bude stanoveno v jednotlivých výzvách к podání 
nabídky ve vztahu к dílčí zakázce.

11.2. Konkrétní vzorec, který bude pro danou dílěí zakázku zachycovat způsob výpočtu 
celkové ceny zboží (bez DPH), jíž je soutěžená výše IP součástí, bude stanoven ze 
strany objednatele ve výzvě к podání nabídky na dílčí zakázku. Výše IP bude 
dodavatelem stanovena v USD na jednu tunu zboží.

11.3. Dodavatelem nabízená hodnota IP pro jednotlivé dílčí zakázky nesmí v žádném případě 
překročit maximálně přípustnou hodnotu IP za zboží, která je uvedena v Příloze č. 2 této 
rámcové dohody. Nabízená hodnota IP tedy může být pouze stejná nebo nižší, než je 
uvedeno v Příloze č. 2 této rámcové dohody. Nabízená hodnota IP pokrývá veškeré 
náklady dodavatele spojené s dodáním zboží dle této rámcové dohody, resp. dle dílčích 
kupních smluv.

11.4. Cena bude objednatelem hrazena až po převzetí zboží objednatelem na základě 
daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem, která bude mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany sjednaly, že cena 
příslušné dodávky zboží bude vypočtena ohledně množství zboží, které bude uvedeno 
odesílajícím daňovým skladem na konkrétním průvodním dokladu e-AD.

Pro účely plnění z této rámcové dohody dodavatel předkládá číslo účtu vedeného 
poskytovatelem platebních služeb na území České republiky, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 98 zákona o DPH: 27
5995910207/0100, a na který bude objednatel hradit cenu za dodávky zboží. Zveřejnění 
uvedeného účtu správcem daně doloží dodavatel výpisem z registru plátců DPH 
z Daňového portálu finanční správy, který tvoří Přílohu č. 8 této rámcové dohody. 
Skutečnost, že je dodavatel spolehlivým plátcem daně, doloží dodavatel výpisem 
z registru plátců DPH (Příloha č. 8). V případě, že dodavatel obdrží rozhodnutí správce 
daně, ve kterém je dodavatel označen za nespolehlivého plátce, je povinen bezodkladně 
o tomto informovat objednatele. Pokud dodavatel není registrován jako plátce DPH 
na území České republiky, ani nemá tuto povinnost ze zálcona, je oprávněn vyplnit také 
číslo účtu, který nenaplňuje uvedené podmínky. Stejně tak je dodavatel oprávněn 
vyplnit také číslo účtu, které nenaplňuje uvedené podmínky v případě, kdy má sídlo na 
území jiného státu EU a nabízené plnění bude poskytováno bezvýhradně vždy pouze z 
jiného státu EU (nehledě na to, zdaje dodavatel registrován jako plátce DPH na území 
České republiky). Faktura musí obsahovat údaje o preferenčním původu zboží.

11.5. К ceně budou účtovány veškeré daně a poplatky dle platných zákonů v České republice.

11.6. Dodavatel nesmí vystavit fakturu, jejíž splatnost od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen ,,DUZP“) by byla kratší, než třicet pět (35) kalendářních dnů. Za DUZP 
se považuje datum expedice každé samostatné dodávky zboží uskutečněné na základě 
objednávky objednatele podle této rámcové dohody, pokud se smluvní strany
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nedohodnou jinak. Faktura musí být vystavena nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli 
fakturu do data splatnosti, pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované 
závaznými právními předpisy České republiky nebo touto rámcovou dohodou nebo na 
ní budou uvedeny nesprávné údaje. V takovém případě počíná běžet doba splatnosti 
faktury až doručením řádně opravené faktury objednateli. Závazek objednatele к úhradě 
faktury se považuje za splněný odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

11.7. Jednostranný zápočet vzájemných pohledávek ze strany dodavatele je vyloučen.

11.8. Originál vystavené faktury je dodavatel povinen odeslat na centrální fakturační adresu: 
ČEPRO, a.s., odbor účtáren, Hněvice 62, 411 08 Stětí. Pro případ elektronické fakturace 
musí být mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena samostatná dohoda.

11.9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury řádně vystavené dodavatelem podle 
této rámcové dohody nebo kupní smlouvy, zavazuje se uhradit dodavateli zákonný úrok 
z prodlení z fakturované částky.

11.10. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy je nebo může být objednatel ručitelem 
za odvedení daně z přidané hodnoty, nebo pokud se jím objednatel stane nebo může stát 
v důsledku změny zákonné úpravy, je objednatel oprávněn v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ust. § 109 a § 109a zákona o DPH), 
uhradit na účet dodavatele, uvedený v této rámcové dohodě a ve lhůtě splatnosti 
fakturovanou částku za dodané zboží bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající 
dani z přidané hodnoty bude namísto dodavateli, jako poskytovatelovi zdanitelného 
plnění, směřována přímo na depozitní účet správce daně dodavatele s údaji potřebnými 
pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou částky 
odpovídající dani z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele tak bude splněn 
závazek objednatele vůči dodavateli zaplatit cenu zboží ve výši odvedené daně.

11.11. O odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně bude objednatel písemně 
bez zbytečného odkladu informovat dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, 
za nějž byla daň takto odvedena. Uhrazení faktury učiněné způsobem uvedeným 
v předchozím odstavci je v souladu se zákonem o DPH, a není porušením smluvních 
povinností ze strany objednatele, a ani nezakládá nárok dodavatele požadovat úhradu 
zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu 
škody.

11.12. Veškeré daňové doklady vztahující se к plněním poskytnutým v posledním 
kalendářním měsíci v roce je dodavatel povinen zaslat objednateli nejpozději do 
druhého (2.) pracovního dne od konce tohoto měsíce.

11.13. Dodavatel prohlašuje, že z veškerých plnění uskutečněných na základě každé dílčí 
kupní smlouvy přizná DPH a bude plnit další povinnosti v souladu se zákonem o DPH.



11.14. Objednatel je oprávněn stanovit, že zboží se bude hradit na základě provizorní ceny 
s následným měsíčním vyrovnáním. Provizorní cena bude vypočtena postupem pro 
výpočet kupní ceny podle této rámcové dohody (podle vzorce uvedeného v příslušné 
výzvě к podání nabídek), avšak s použitím aritmetického průměru kurzu a kotací za 
měsíc předcházející měsíci dodání zboží, ke kterému je provizorní cena vypočítávána, a 
dále bude objednatelem snížena nebo zvýšena maximálně o 3,- Kč/litr zboží. V ostatním 
budou na stanovení a fakturaci provizorní ceny aplikovány ustanovení této rámcové 
dohody.

12. Sankce

12.1. Pokud dodavatel poruší povinnost odstranit vadu zboží ve lhůtě stanovené objednatelem 
podle odst. 9.4 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží podle příslušné objednávky, a to za každý započatý 
den prodlení, maximálně však do výše 15 % z kupní ceny zboží podle příslušné 
objednávky.

12.2. Pokud dodavatel poruší povimiost dodat objednané zboží v termínu dodání podle 
odst. 7.1 této rámcové dohody, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z kupní ceny zboží nedodaného podle příslušné objednávky, a to za každý 
započatý den prodlení, maximálně však do výše 15 % z kupní ceny zboží nedodaného 
podle příslušné objednávky. Strany se dohodly, že smluvní pokuta se vypočítá z kupní 
ceny zboží nedodaného podle příslušné objednávky bez ohledu na toleranční odchylky 
podle odst. 7.11.2. této rámcové dohody.

12.3. Pokud dodavatel se zohledněním toleranční odchylky podle odst. 7.11.2. této rámcové 
dohody poruší povinnost dodat zboží v objemu podle příslušné objednávky, zavazuje 
se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z kupní ceny zboží nedodaného 
podle takové objednávky, pokud objednaný objem zboží se zohledněním toleranční 
odchylky podle odst. 7.11.2. této rámcové dohody nedodá ani do konce měsíce 
následujícího po měsíci dodávky, nerozhodne-li v konkrétním případě objednatel 
o delším termínu. Strany se dohodly, že smluvní pokuta se vypočítá z kupní ceny zboží 
nedodaného podle příslušné objednávky bez ohledu na toleranční odchylky podle odst.
7.11.2. této rámcové dohody. Tato smluvní pokuta neznamená sjednání náhradního či 
nového termínu dodání u nedodaného zboží.

12.4. Pokud dodavatel poruší povinnost dodat zboží v jakosti podle odst. 7.10.1 této rámcové 
dohody týkající se složení esterů (viz odst. 6.2.1 písm. b) této rámcové dohody), 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý případ 
porušení.

12.5. Pokud dodavatel poruší povinnost dodat zboží v jakosti podle odst. 7.10.1 této rámcové 
dohody tak, že nedodrží touto rámcovou dohodou stanovené maximální bakteriální 
napadení zboží (viz odst. 6.3.1 písm. f) této rámcové dohody), zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ zjištění bakteriální 
napadení zboží v intervalu 30 pg/ml až 100 pg/ml ATP, a smluvní pokutu ve výši



200.000 Kč za každý případ zjištění bakteriální napadení zboží překračující limit 100 
pg/ml ATP.

12.6. Pokud dodavatel poruší povinnost podle odst. 6.3.2 této rámcové dohody dodržet 
objednatelem určenou maximální hodnotu parametru produkce emisí skleníkových 
plynů (gCCkekv/MJ) nebo vstupní surovinu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každý případ porušení.

12.7. Pokud dodavatel poruší povinnost bezodkladně informovat objednatele dle odst. 7.13.2 
písm. 1) této rámcové dohody o tom, že obdržel rozhodnutí správce daně, ve kterém je 
označen za nespolehlivého plátce, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000.000 Kč.

12.8. V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 15.3 této rámcové dohody 
informovat objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně 
v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel 
v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této rámcové dohody prokazoval kvalifikaci, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny к zápisu 
veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného 
majitele dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo 
smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením 
této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny к zápisu jakékoliv jiné změny.

12.9. Pokud dodavatel poruší povinnost mlčenlivosti či jinou povinnost vyplývající z čl. 17 
této rámcové dohody, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 
Kč.

12.10. Pokud dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je Přílohou č. 10 této rámcové 
dohody, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000.000 Kč.

12.11. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena pro účely výpočtu smluvní pokuty podle 
této rámcové dohody znamená kupní cenu včetně DPH, příp. včetně též spotřební daně, 
jakož i jakýchkoliv jiných daní či poplatků. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty 
podle této rámcové dohody není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši 
vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ust. 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

12.12. V případě, že dodavateli vznikne na základě této rámcové dohody povinnost uhradit 
objednateli smluvní pokutu, je dodavatel povinen tuto smluvní pokutu uhradit do deseti 
(10) dnů od doručení písemné výzvy objednatele к jejímu zaplacení.

12.13. Dodavatel je povinen uhradit spotřební daň v případě zadržení dodávky pracovníky 
celní správy České republiky a/nebo jiného státu a zároveň v případě, že v nákladním
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listu či drážních dokladech vztahující se ke zboží nebude uveden ARC/SAD kód, a to i 
bez výzvy objednatele.

13. Odstoupení a výpověď

13.1. Pokud bude tato rámcová dohoda ukončena jen ve vztahu к některému účastníkovi 
rámcové dohody, zůstává i nadále platná a účinná ve vztahu ke zbývajícím účastníkům 
rámcové dohody. Celkový počet účastníků této rámcové dohody však nesmí klesnout 
pod tři (3), jinak není objednatel oprávněn na základě této rámcové dohody zadávat dílčí 
zakázky. V případě uzavření této rámcové dohody dle ust. § 133 ZZVZ pouze se dvěma 
(2) účastníky bude objednatel postupovat podle předchozí věty, jestliže nejsou způsobilí 
plnit veřejnou zakázku na základě rámcové dohody oba účastníci rámcové dohody.

13.2. Od této rámcové dohody nebo jakékoliv dílčí kupní smlouvy může smluvní strana 
ze stanovených důvodů odstoupit nebo tuto vypovědět i částečně. Nemá-li 
pro objednatele již přijaté plnění význam, může objednatel od této rámcové smlouvy 
nebo jakékoliv dílčí kupní smlouvy odstoupit nebo tuto vypovědět i způsobem 
uvedeným podle předchozí věty rovněž ohledně tohoto plnění. Účinky odstoupení 
nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že ukončení této rámcové dohody nemá vliv na platnost a 
účinnost dílčích kupních smluv, a naopak.

13.3. Objednatel má právo tuto rámcovou dohodu včetně dílčích kupních smluv vypovědět 
nebo od nich odstoupit bezodkladně poté, co zjistí, že s dodavatelem neměla být tato 
rámcová smlouva ani dílčí kupní smlouva uzavřena, neboť:

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení na uzavření rámcové 
dohody nebo v dílčím výběrovém řízení;

b) dodavatel uvedl v nabídce na uzavření rámcové dohody nebo na plnění dílčí 
zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody nebo 
dílčího výběrového řízení na veřejnou zakázku;

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu 
ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní 
dvůr Evropské unie.

13.4. Smluvní strana má právo odstoupit od této rámcové dohody nebo dílčí kupní smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto rámcovou dohodu nebo dílčí kupní 
smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této rámcové 
dohody nebo jakékoliv dílčí kupní smlouvy v případě, že:

a) dodavatel je v prodlení s dodáním zboží, které má dodat podle jakékoliv dílčí 
kupní smlouvy, nebo toto zboží nedodal řádně v požadované kvalitě a kvantitě; 
je-li pro dodání zboží stanoveno více dílčích termínů dodání, pak postačí 
prodlení nebo nikoliv řádné dodání zboží i ohledně jednoho z těchto dílčích 
termínů dodání;
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b) došlo к opakovanému výskytu vady zboží ve smyslu čl. 9 této rámcové dohody 
dodaného na základě jakékoliv dílčí kupní smlouvy;

c) dodavatel ani v dodatečné lhůtě, která činí alespoň pět (5) pracovních dnů, 
nesplní svou povinnost předložit objednateli informace o vlastnické struktuře 
dodavatele ve smyslu pododst. 7.13.2 písm. m) této rámcové dohody, nebo 
objednateli nepředloží jakékoliv dokumenty vyžadované touto rámcovou 
dohodou;

d) se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně nebo mu bude v průběhu trvání 
této rámcové dohody nebo dílčí kupní smlouvy zrušena registrace distributora 
pohonných hmot;

e) dodavatel se dostal do prodlení s dodávkou zboží u více jak tří (3) dílčích 
kupních smluv v období šesti (6) po sobě následujících měsíců trvání této 
rámcové dohody; první (1.) měsíc trvání této rámcové dohody začne běžet dnem, 
kdy byla rámcová dohoda uzavřena;

f) dodavatel vstoupil do likvidace nebo vůči dodavateli nebo vůči bývalým či 
současným členům volených orgánů dodavatele bylo zahájeno trestní řízení nebo 
insolvenční řízení a bez důvodných pochybností se nejednalo o šikanózní návrh 
na zahájení insolvenčního řízení nebo důvodně hrozí, že dodavatel spáchá či 
páchá trestný čin; nebo

g) orgán veřejné moci pravomocně rozhodl, že se dodavatel dopustil přestupku 
na úseku správy daní, poplatků a cel nebo důvodně hrozí, že dodavatel spáchá či 
páchá přestupek na úseku správy daní, poplatků a cel.

13.5. Objednatel je dále oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v případě, že dodavatel 
uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti 
údajů o skutečném majiteli, které je Přílohou č. 10 této rámcové dohody. Objednatel je 
dále oprávněn od této rámcové dohody odstoupit také v případě, že dodavatel ve lhůtě 
dle odst. 15.3 této rámcové dohody nevyrozuměl objednatele o takové změně v zápisu 
údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím к 
uzavření této rámcové dohody prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný 
majitel dodavatele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

13.6. Objednatel je oprávněn rámcovou dohodu nebo jakoukoliv dílčí kupní smlouvu písemně 
vypovědět, pokud dodavatel opakovaně (tj. více jak dvakrát /2x/) porušil rámcovou 
dohodu a/nebo jakoukoliv dílčí kupní smlouvu. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce 
a počne běžet první (1.) den měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

13.7. Pokud objednateli vznikne oprávnění vypovědět nebo odstoupit od této rámcové dohody 
nebo kterékoliv dílčí kupní smlouvy, je oprávněn pouze z tohoto důvodu odstoupit 
i od jiné dílčí kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem na základě této rámcové dohody, 
jakož i od této rámcové dohody.
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13.8. Ukončením této rámcové dohody nebo jakékoliv dílčí kupní smlouvy nejsou dotčena 
ustanovení týkající se:

a) smluvních pokut,

b) náhrady škody,

c) ochrany důvěrných informací a

d) ustanovení týkající se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po ukončení této rámcové dohody nebo dané dílčí kupní smlouvy.

14. Vyšší moc

14.1. Smluvní strany se dohodly, že za porušení této rámcové dohody ani kterékoliv dílčí 
kupní smlouvy se nepovažuje, jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit svoje 
smluvní povinnosti z důvodu překážky, která nastala nezávisle na její vůli a není možné 
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku anebo její následky odvrátila 
anebo překonala, ani že v době uzavření této rámcové dohody nebo příslušné dílčí kupní 
smlouvy tuto překážku předvídala (např. válka, celostátní stávka, zemětřesení, záplava, 
požáry, teroristický útok).

14.2. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, smluvně dohodnuté termíny se prodlužují 
o dobu trvání překážky dle odst. 14.1. této rámcové dohody, za předpokladu splnění 
odst. 14.3 této rámcové dohody. Jestliže doba trvání překážky přesáhne třicet (30) dní, 
kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná písemně odstoupit od této rámcové dohody 
nebo dílčí kupní smlouvy bez jakýchkoliv dalších negativních právních důsledků.

14.3. Smluvní strana je povinna bezodkladně po vzniku překážky oznámit a odůvodnit 
písemně druhé straně povahu, důsledky a předpokládané trvání překážky, která brání v 
plnění její povinnosti. Škody vyplývající z pozdního oznámení bude nést strana 
odpovědná za takové pozdní oznámení.

15. Ustanovení o střetu zájmů

15.1. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZSZ“), nebo 
jím ovládaná osoba nevlastní v dodavateli podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel v zadávacím 
řízení vedoucím к uzavření této rámcové dohody prokazoval kvalifikaci.

15.2. Pokud po uzavření této rámcové dohody veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) ZSZ nebojím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka v dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel 
v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této rámcové dohody prokazoval kvalifikaci, 
zavazuje se dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatele bez zbytečného 
odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
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15.3. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této rámcové dohody budou zapsané údaje 
o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje 
písemně vyrozumět objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli 
a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož 
prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této rámcové 
dohody prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez 
zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po 
jejich změně.

15.4. Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné 
a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným 
v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

15.5. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím 
řízení vedoucím к uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci 
skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, 
které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným 
v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

16. Komunikace a kontaktní adresy

16.1. Bez ohledu na níže uvedené jsou za smluvní strany vždy oprávněny v rámci plnění této 
rámcové dohody a jednotlivých dílčích kupních smluv jednat osoby oprávněné jednat 
za smluvní stranu podle zápisu v obchodním rejstříku.

16.2. Objednatel je v rámci plnění této rámcové dohody a jednotlivých dílčích kupních smluv 
oprávněn jednat také prostřednictvím kontaktních adres, jejichž seznam bude dodavateli 
písemně oznámen osobami oprávněnými jednat za objednatele podle zápisu v 
obchodním rejstříku, a to nejpozději současně s podpisem této rámcové dohody 
objednatelem (dále jen „kontaktní adresy objednatele").

16.3. Dodavatel je v rámci plnění této rámcové dohody a jednotlivých dílčích kupních smluv 
oprávněn jednat také prostřednictvím kontaktních adres, jejichž seznam podle vzoru 
uvedeného v Příloze č. 11 této rámcové dohody dodavatel předložil společně s nabídkou 
v zadávacím řízení veřejné zakázky na uzavření této rámcové dohody (dále jen
„kontaktní adresy dodavatele").

16.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že změnu kontaktních adres objednatele nebo 
kontaktních adres dodavatele je oprávněna provést v písemné formě (tj. v listinné 
podobě, datovou zprávou do datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou platným 
uznávaným elektronickým podpisem) pouze osoba oprávněná jednat za smluvní stranu 
podle zápisu v obchodním rejstříku nebo touto osobou za tím účelem písemně



zmocněná jiná osoba. Do doby změny kontaktních adres smluvní strany způsobem 
podle předchozí věty není daná smluvní strana oprávněna v rámci této rámcové dohody 
ani dílčí kupní smlouvy jednat prostřednictvím jiné adresy, nejde-li o jednání osoby dle 
odst. 16.1 rámcové dohody.

16.5. Veškerá právní jednání učiněná na základě této rámcové dohody nebo dílčí kupní 
smlouvy mohou být provedena vedle písemné formy i prostým e-mailem odeslaným 
z kontaktní adresy smluvní strany na kontaktní adresu druhé smluvní strany. Pokud však 
tato rámcová dohoda, dílčí kupní smlouva, požadavek objednatele vznesený v jakékoliv 
formě nebo zákon vyžaduje provést právní jednání týkající se rámcové dohody nebo 
dílčí kupní smlouvy v písemné formě, dohodly se smluvní strany, že právní jednání 
provedené v takových případech prostým e-mailem požadavku písemné formy 
nevyhovuje, a není tudíž pro smluvní strany závazné.

16.6. Smluvní strany se dohodly, že tuto rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky, přičemž nejsou vázány změnami této rámcové dohody, 
které požadavku písemné formy nevyhovují. Smluvní strany tímto výslovně vylučují 
možnost změny této rámcové dohody v důsledku praxe smluvních stran, která 
by se od rámcové dohody odchylovala; taková praxe smluvních stran není způsobilá 
tuto rámcovou dohodu změnit.

16.7. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o všech důležitých 
skutečnostech týkajících se této rámcové dohody a dílčích kupních smluv, zejména pak 
o okolnostech, které by mohly způsobit ohrožení předpokládaného plnění.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti, které budou doručovány pomocí 
provozovatelů poštovních služeb, budou doručovány na adresu jejich sídla zapsanou 
v obchodním rejstříku. Smluvní strany sjednávají, že písemnost zaslaná prostřednictvím 
provozovatelů poštovních služeb se považuje za doručenou desátý (10.) den ode dne 
prokazatelného podání takovéto písemnosti provozovateli poštovních služeb, a že 
zaslaná datová zpráva se považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do 
elektronické schránky adresované smluvní strany. V případě změny doručující adresy 
nebo jiné relevantní informace se smluvní strana zavazuje, bez zbytečného odkladu, tuto 
změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

16.9. Změna v registračních údajích společnosti, obzvlášť změna sídla či změna místa 
podnikání nebo změna členů statutárních orgánů se nepovažuje za okolnosti měnící tuto 
smlouvu. Dotčená smluvní strana, jíž se změna týká, je povinna oznámit písemně 
změnu druhé smluvní straně co nejdříve.

16.10. V případě nepřevzetí zásilky je za den doručení považován poslední den úložní lhůty 
u poskytovatele poštovní služby. V případě odmítnutí převzetí zásilky pak den, v němž 
к odmítnutí převzetí zásilky došlo.
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17. Mlčenlivost

17.1. Smluvní strana se zavazuje nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci 
anebo obsahu této rámcové dohody či případných dílčích kupních smluv a informace, 
které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této rámcové dohodě či dílčích 
kupních smlouvách, během její platnosti i po jejím skončení, jakož i konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 
skutečnosti, které souvisejí se závodem smluvní strany a jejichž vlastník zajišťuje 
ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení tvořící obchodní tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a to bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato rámcová dohoda, 
zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu к informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany konstatují, že dílčí kupní smlouvy na dodávky zboží uzavřené na 
základě rámcové dohody jsou uzavírány v běžném obchodním styku v rozsahu 
předmětu činnosti nebo podnikání objednatele a naplňují tak výjimku z uveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv uvedenou v ust. § 3 odst. 2 písm. q) 
zákona o registru smluv.

17.2. Pro případ, že by i přes konstatování uvedené v předchozím odstavci dílčí kupní 
smlouvy na dodávky zboží uzavřené na základě rámcové dohody vyžadovaly uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že uveřejnění 
této rámcové dohody včetně jejich případných dodatků, stejně jako uveřejnění dílčích 
kupních smluv v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru 
smluv. V případě, že rámcová dohoda či dílčí kupní smlouva nebude v registru smluv ze 
strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, 
dodavatel vyzve písemně objednatele emailovou zprávou odeslanou na 
ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit tuto rámcovou dohodu či dílčí 
kupní smlouvy v registru smluv či již uveřejněnou rámcovou dohodu či dílčí kupní 
smlouvy opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy rámcové dohody či 
dílčí kupní smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je objednatel oprávněn 
požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč, která je splatná 
do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy к jejímu zaplacení dodavateli. V případě, že 
dodavatel požaduje anonymizovat v rámcové dohodě či dílčí kupní smlouvě údaje, které 
naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je 
povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat 
současně s podpisem této rámcové dohody. V opačném případě dodavatel podpisem 
rámcové dohody souhlasí s uveřejněním rámcové dohody a/nebo dílčí kupní smlouvy v 
plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru objednatele naplňují 
zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
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17.3. Ukončení této rámcové dohody z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost 
mlčenlivosti a uchování důvěrných informací.

18. Bezpečnostní a technické podmínky pro dodávky v AC

18.1. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky zboží pro objednatele AC v řádném 
technickém stavu a s řádně poučenými řidiči dodavatele za účelem plnění všech 
požadavků stanovených touto rámcovou dohodou a obecně závaznými právními 
předpisy, zejména při používání АС к účelům podle této rámcové dohody.

18.2. Dodavatel je oprávněn použít к plnění dodávek podle této rámcové dohody dopravce 
jako svého subdodavatele. V takovém případě se zavazuje, že takový subdodavatel bude 
provádět dodávky AC v řádném technickém stavu a s řádně poučenými řidiči při plnění 
všech požadavků stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, 
zejména za účelem používání АС к účelům podle této rámcové dohody. Při použití 
dopravce jako svého subdodavatele odpovídá dodavatel za plnění této rámcové dohody 
stejně, jako by ji plnil sám.

18.3. Dodavatel se zavazuje, že řidiči nebudou při vjezdu a výjezdu do/z areálu skladu 
objednatele převážet v AC plné i prázdné nádoby a obaly (kanystry, PET obaly apod.), 
ve kterých by mohlo být přepravováno zboží či jakékoliv jiné kapaliny, jakož i zařízení 
pro odběr zboží ěi jakýchkoliv jiných kapalin ze stáčecích ventilů a jiná zařízení 
a přípravky, které nejsou standardní výbavou AC a souvisejících vozidel. Výjimku tvoří 
nádoby (obaly) s vodou, nápoji, aditivy, provozními kapalinami к AC (kromě 
pohonných hmot). Dodavatel bere na vědomí, že s uvedenými, jakož i dalšími 
povinnostmi budou řidiči seznamování v rámci školení při vstupu do skladu 
objednatele.

18.4. Dodavatel bere na vědomí a zavazuje se, že řidiči před prvním vstupem do skladu 
objednatele absolvují vstupní školení pro vstup do areálu skladu objednatele. Součástí 
vstupního školení bude mimo jiné základní bezpečnostní poučení řidičů, informovanost 
o rizicích, seznámení řidičů s pracovními a bezpečnostními postupy u objednatele 
související s plněním a stáčením kapalin na skladech objednatele včetně seznámení 
řidičů s vybranými interními předpisy objednatele, zejména s Propustkovým řádem 
a Dopravním řádem skladu. Dodavatel dále bere na vědomí a zavazuje se, že řidiči 
absolvují opakované školení, které bude provedeno nejpozději do jednoho kalendářního 
roku od data předchozího školení.

18.5. Pokud řidiči neabsolvují u objednatele vstupní školení a opakované školení, neumožní 
jim objednatel vstup do areálu svého skladu, přičemž tento postup objednatele 
nezakládá porušení žádné smluvní ani zákonné povinnosti ani neposkytnutí součinnosti 
dodavateli к plnění této rámcové dohody a dílčích kupních smluv. Dodavatel se 
zavazuje, že řidiči budou informace získané vstupním školením a opakovaným 
školením respektovat a řídit se jimi.
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18.6. Dodavatel bere na vědomí, že místa stáčení se často nacházejí v prostorách plnících 
lávek v zóně s nebezpečím výbuchu. Objednatel proto zveřejňuje rizika na výdejních 
lávkách všech svých skladů na svých webových stránkách www.ceproas.cz v záložce 
„informace pro veřejnost a zákazníky^. Dodavatel se zavazuje, že všichni řidiči budou 
před příjezdem na sklad objednatele ze strany svého zaměstnavatele seznámeni s riziky 
na výdejních lávkách skladů objednatele, a dále budou řádně vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky (dále jen ,,OOPP“), jejichž seznam a specifikace 
jsou uvedeny v Příloze č. 9 této rámcové dohody. Dodavatel se zavazuje, že řidiči 
budou ustrojeni do OOPP před vjezdem do areálu skladu objednatele, a bere na vědomí, 
že splnění této povinnosti bude kontrolováno ostrahou objednatele u vjezdu do jeho 
skladu. Dodavatel se dále zavazuje, že řidiči budou po celou dobu pobytu ve skladu 
objednatele OOPP řádně používat a na výzvu objednatele se podrobí kontrole OOPP a 
prokáží shodu používaného OOPP s normami uvedenými v Příloze č. 9 této rámcové 
dohody, a to prohlášením subjektu (formou štítku či označení OOPP), který OOPP 
uvedl na trh v České republice.

18.7. V případě, že to druh přepravovaného zboží vyžaduje, zavazuje se dodavatel, že AC 
bude odpovídat podmínkám stanoveným Evropskou dohodou o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (dále také jen ,,ADR“). Pokud AC nebude odpovídat 
podmínkám ADR nebo nebude z jiného důvodu vyplývajícího z těchto bezpečnostních a 
technických pravidel nebo obecně závazných právních předpisů způsobilá pro 
provedení bezpečné manipulace, není příslušná dodávka zboží provedena řádně 
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží.

18.8. Pokud dodavatel poruší jakoukoliv povinnosti uvedenou v tomto čl. 18, zavazuje 
se uhradit objednateli příslušnou smluvní pokutu vyplývající ze Sankčního řádu 
zveřejněného na webové adrese https://www.ceproas.cz v záložce „informace pro 
veřejnost a zákazníky^ / „informace pro dopravce^, a objednatel je dále oprávněn 
uplatnit vůči dodavateli další sankce, které z tohoto řádu vyplývají.

19. Bezpečnostní a technické podmínky pro dodávky v ŽC

19.1. Dodavatel bude provádět dodávky zboží pro objednatele ŽC v řádném technickém stavu 
při splnění všech požadavků stanovených touto rámcovou dohodou a dílčí kupní 
smlouvou.

19.2. Dodavatel se zavazuje užívat ŽC, které splňují další bezpečnostní a technické podmínky 
uvedené v Příloze č. 12 této rámcové dohody, které zohledňují specifické technické 
podmínky v místě plnění.

19.3. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, že ŽC nebude odpovídat podmínkám 
stanovených v tomto článku rámcové dohody nebo nebude ŽC z jiného důvodu 
vyplývajícího z těchto bezpečnostních a technických pravidel nebo obecně závazných 
právních předpisů způsobilá pro provedení bezpečné manipulace, není dodávka zboží 
provedena řádně a objednatel je oprávněn přijetí zboží odmítnout. O tom bude 
objednatel informovat dodavatele elektronicky na kontaktní adresu dodavatele.
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20. Závěrečná ustanovení

20.1. Smluvní strany pro účely plnění této rámcové dohody a navazujících dílčích kupních 
smluv výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této 
smlouvy, nemají přednost před ujednáním v této rámcové dohodě, dílčích kupních 
smlouvách, ani před ustanoveními zákona, byť by tato smluvní ustanovení neměla 
donucující úěinky.

20.2. Dodavatel nesmí převést žádná svá práva a povinnosti z této rámcové dohody ani 
z navazujících dílěích kupních smluv, a to ani částečně, ať již postoupením smlouvy 
jako celku, nebo odděleným postoupením jednotlivých práv a povinností.

20.3. Dodavatel není oprávněn vtělit jakékoliv právo, plynoucí mu z této rámcové dohody či 
navazujících dílčích kupních smluv či z jejich porušení, do podoby cenného papíru.

20.4. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo 
jakékoliv důvodné podezření na spáchání či aby nedošlo к samotnému spáchání 
trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních 
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran věetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro 
obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen 
„Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při 
plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je 
uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. Objednatel je 
oprávněn Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní 
na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se 
vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a 
legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti.

20.5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této 
rámcové dohody a dílčích kupních smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy 
chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné 
na adrese: https://www.ceproas.cz/wberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém 
kodexu.

20.6. Tato rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky.
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20.7. Spor, který vznikne na základě této rámcové dohody nebo který s ní souvisí, se smluvní 
strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak je pro 
řešení sporů z této rámcové dohody příslušný obecný soud objednatele.

20.8. Objednatel pro účely plnění rámcové dohody uzavřené s dodavatelem, resp. pro 
dodávání zboží dodavatelem objednateli, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů objednatele zpracovává osobní údaje dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, 
případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv 
dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana 
osobních údajů.

20.9. V případě, že některé ustanovení této rámcové dohody je, nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným ěi nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této rámcové dohody v platnosti a účinnosti, 
pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž 
bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
rámcové dohody ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a této rámcové dohodě jako celku.

20.10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text rámcové dohody důkladně přečetly, 
veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi a žádná ze smluvních stran nejedná 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany dále výslovně uvádí, 
že s předmětnými doložkami Incoterms, které jsou používány v této rámcové dohodě, 
jsou obeznámeny a s jejich použitím pro účely této rámcové dohody a navazujících 
plnění souhlasí.

21. Přílohy rámcové dohody

21.1. Nedílnou součást této rámcové dohody tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 Zadávací podmínky bez přílohy č. 1 - vzoru rámcové dohody

Příloha č. 2 Jednotlivé tabulky nabídkových cen dodavatelů

Příloha č. 3 Vzor výzvy к podání nabídek

Příloha č. 4 Vzor nabídky na plnění dílčí zakázky

Příloha č. 5 Vzor avíza o dodání zboží

Příloha č. 6 Prohlášení o zavedení nařízení REACH

Příloha č. 7 Potvrzení o registraci distributora pohonných hmot

Příloha č. 8 Výpis z registru plátců DPH z Daňového portálu finanční správy 
dokládající zveřejnění bankovního účtu dodavatele správcem daně 
a informaci, že je dodavatel spolehlivým plátcem daně

Příloha č. 9 Osobní ochranné pracovní prostředky řidičů autocisteren v areálech
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Příloha č. 10

Příloha č. 11 

Příloha č. 12

skladů ČEPRO, a.s.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů 
o skutečném majiteli

Vzor kontaktních adres dodavatele

Další bezpečnostní a technické požadavky na ŽC
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Příloha č. 1 Rámcové dohody

Zadávací podmínky bez přílohy č. 1 - vzoru rámcové dohody

V Praze dne 21. 10.2021 

č.j. 302/21/OCN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“)

к zadávacímu řízení

s názvem:

„Rámcová dohoda na dodávky 
biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných

kyselin66

(Druh zadávacího řízení: otevřené zadávacího řízení)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 601 93 531
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zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. В 2341
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1. Úvodní ustanovení
Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD'1) obsahuje zadávací podmínky 
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky 
průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení 
nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky 
kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky 
a obchodní a smluvní podmínky.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník 
zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. 
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či změny obchodních nebo 
technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným 
následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění 
a za získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které 
mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné 
zakázky.

Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a 
podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo 
dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v zadávací dokumentaci (včetně jejich 
vysvětlení, změn a doplnění), budou mít podle okolností za následek možné vyloučení 
účastníka ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky 
a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména ZZVZ a 
dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny 
v zadávací dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své 
nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této 
veřejné zakázky.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, 
stejně jako nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel současně upozorňuje, že v souladu s ust. § 4 odst. 5 ZZVZ zadávací řízení této 
veřejné zakázky zahájil, ačkoliv к tomu není povinen.

2. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma: ČEPRO, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
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IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele:
(dále jen „zadavatel“)

601 93 531 
CZ 601 93 531
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
11902931/0100
https://zakazkv.ceproas.cz/

Kontaktní osoba zadavatele:

Veškeré žádosti o vysvětlení ZD je třeba směřovat na kontaktní osobu zadavatele 
prostřednictvím elektronického nástroje. Kontaktní osoba následně zajistí poskytnutí 
kvalifikovaných odpovědí (dle povahy dotazu od příslušných odborných osob).

3. Účel a způsob zadání veřejné zakázky, informace o jejím 
rozdělení na části

Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávek methylesteru mastných kyselin dle 
ČSN EN 14214 v platném znění (FAME) pro vznětové motory (dále jako „FAME“, nebo 
také jako „zboží“ či ,,biosložka“), které slouží к zajištění obchodních potřeb zadavatele, 
к zajištění plnění jeho smluvních závazků a obchodních aktivit, konkrétně pro přimíchání 
do ropných paliv, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti.

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části ve smyslu ust. § 101 ZZVZ.

Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ust. § 
56 ZZVZ.

4. Předmět plnění veřejné zakázky a další informace
4.1.Specifikace předmětu zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 131 an. ZZVZ 
mezi zadavatelem a více dodavateli, kdy veřejné zakázky budou zadány postupem 
s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu ust. § 132 odst. 3 
písm. a) ZZVZ (výběr a určení počtu dodavatelů je popsán v odst. 20.3. ZD), a to na 
dobu určitou (dále jen „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je uzavření 
jednotlivých dílěích smluv na základě Rámcové dohody na dodávky biosložky 
pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin pro zadavatele.

Na základě Rámcové dohody a navazujících smluv uzavřených na jejím základě bude 
zadavateli dodáváno FAME v předpokládaném celkovém množství 300 000 m3.

Zboží je blíže a podrobněji specifikováno v článku 12. ZD (Technické požadavky 
na předmět plnění) a ve vzoru Rámcové dohody, která je pro dodavatele závazná. 
Konkrétní poptávaný druh zboží a jeho množství pro smlouvy zadávané na základě 
Rámcové dohody budou zadavatelem vymezeny vždy v písemné výzvě к podání 
nabídek pro dílčí zakázky na základě Rámcové dohody.
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Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány podle aktuálních potřeb zadavatele na 
základě a v souladu s Rámcovou dohodou (tzv. ,,ininitendry“). Nabídky ve 
výběrových řízeních na základě Rámcové dohody budou hodnoceny na základě jejich 
ekonomické výhodnosti, přičemž hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena IP 
dosazená do některého ze vzorců uvedených v čl. 11 Rámcové dohody. К jejich plnění 
(realizaci) budou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na plnění konkrétních zakázek 
sjednané v souladu s Rámcovou dohodou.

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kód Druh pohonné hmoty
09134230-8 Bionafta 
09134232-2 Bionafta В100

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zdroje 
financování

Předpokládaná hodnota všech dodávek realizovaných za celou dobu trvání Rámcové 
dohody činí částku ve výši 6.400.000.000 Kč (slovy: šest miliard čtyři sta milionů korun 
českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) a bez spotřební daně (dále jen 
,,SPD“).

7. Účast poddodavatelů
Zadavatel připouští, aby dodavatel plnil část předmětu zadávacího řízení prostřednictvím 
poddodavatele. Zadavatel v souladu sust. § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník 
zadávacího řízení zadavateli v nabídce předložil kompletní seznam svých poddodavatelů, 
s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele a části veřejné zakázky, kterou 
bude každý z poddodavatelů plnit. Tuto skutečnost bude brát zadavatel důrazně na zřetel 
při posuzování podmínek kvalifikace, zejména při posuzování obsahu závazku 
případných poddodavatelů podílet se na plnění veřejné zakázky v rozsahu, v jakém se 
podíleli na splnění podmínek kvalifikace.

Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dodávky poskytoval sám.

8. Přistup к zadávací dokumentaci
Textová část zadávací dokumentace této veřejné zakázky je v souladu s ust. § 96 odst. 1 
ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na internetových stránkách 
https://zakazkv.ceproas.cz/, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, a bude 
takto uveřejněna nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

9. Vysvětlení, změna a doplnění ZD
Vysvětlení ZD se řídí ust. § 98 ZZVZ. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace 
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, včetně přesného znění žádosti
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bez identifikace tohoto dodavatele na profilu zadavatele. Zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň tři (3) pracovní 
dny před uplynutím lhůty pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tedy musí být zadavateli 
doručena nejpozději osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí uvedené lhůty dodržet.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá 
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob 
jednání (např. osobní jednání apod.) je vyloučen.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatel v souladu s ust. § 211 ZZVZ doručí 
zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje.

Změna nebo doplnění ZD se řídí ust. § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci 
o změně nebo doplnění ZD na profilu zadavatele.

io. Doba a místo plnění veřejné zakázky
10.1. Doba plnění veřejné zakázky

Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou s dobou platnosti od jejího podpisu 
všemi smluvními stranami od 1. února 2022 do 31. prosince 2023.

V případě, že dojde к jejímu uzavření po 1. únoru 2022, pak doba trvání Rámcové 
dohody počne plynout první den následující po jejím uzavření, resp. její účinnosti.

10.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu zadávacího řízení, resp. jednotlivých smluv uzavřených 
na základě Rámcové dohody, jsou níže uvedená odběrná místa soustavy společnosti 
ČEPRO, a.s. pro dodávky zboží železničními a automobilovými cisternami na 
paritě DDP nebo na paritě DAP (dle Incoterms 2010):

Sklad ČEPRO, a.s. Žel. stanice a vlečka Možnost naskladnění 
FAME

Sklad Třemošná
330 11 Třemošná u Plzně 
SEED CZ0501294S004

žel. stanice 750653 
Třemošná

vlastní vlečka 828392 ŽC, AC

Sklad Hájek
363 01 p. Ostrov nad Ohří 
SEED CZ0501294S005

žel. stanice 758656 Hájek 
vlastní vlečka 82311 -2 ŽC

Sklad Smyslov
391 56 p. Tábor-Měšice 
SEED CZ0501294S007

žel. stanice 736223 Tábor 
vlastní vlečka 921601 ŽC

Sklad Věelná žel. stanice 753525 Věelná
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373 82 Boršov n./Vltavou 
SEED CZ0501294S008

vlastní vlečka 921809 ŽC

Sklad Hněvice
411 08 Stětí

SEED CZ0501294S009

žel. stanice 542878 
Hněvice

vlastní vlečka 720433
ŽC, AC

Sklad Mstětice
250 91 p.Zeleneč v Čechách 

SEED CZ0501294S010

žel. stanice 548065 
Mstětice

vlastní vlečka 620757
ŽC

Sklad Cerekvice
507 77 Cerekvice nad Bystřicí

SEED CZ0501294S012

žel. stanice 556407 
Hněvčeves 

vlastní vlečka 420315
ŽC, AC

Sklad Šlapanov
582 51 Šlapanov u 

Havl.Brodu
SEED CZ0501294S014

žel. stanice 363275 
Šlapanov

vlastní vlečka 324343
ŽC, AC

Sklad Loukov
768 75 Loukov u Bystřice pod 

Hostýnem
SEED CZ0501294S016

žel. stanice 354753 Osičko 
vlastní vlečka 221366 ŽC

Sklad Střelíce
664 47 Střelíce u Brna 

SEED CZ0501294S018

žel. stanice 361857 Střelice 
vlastní vlečka 321646 ŽC

Sklad Klobouky
671 72 Klobouky

SEED CZ0501294S019
AC

Sklad Bělčice
387 43 Bělčice

SEED CZ0501294S006

žel. stanice 731620 
Bělčice,

vlastní vlečka 920116
ŽC

Sklad Sedlnice
742 56 Sedlnice

SEED CZ0501294S003

žel. stanice 346 080 
Sedlnice,

vlastní vlečka 121616
ŽC

SEED provozovatele daňového skladu ČEPRO, a.s. = CZ0001294S000

Z tabulky vyplývá, na které sklady a jakým způsobem je možné zboží dodat. Možnost 
dodání železniční cisternou je v tabulce označena jako ŽC, možnost dodání 
automobilovou cisternou je v tabulce označena jako AC. Pokud jsou u některých 
skladů uvedeny obě možnosti dodání, volí z těchto možností objednatel ve výzvě к 
podání nabídky. V případě ucelených dodávek železničními cisternami (za ucelenou 
dodávku se považuje dodávka deseti /10/ a více ŽC) je místem dodání vlastní vlečka 
příslušného skladu ČEPRO (čísla vlastních vleček - viz tabulka výše). V případě 
jednotlivých dodávek železničními cisternami (za jednotlivou dodávku se považuje 
dodávka méně než deseti /10/ ŽC) je místem dodání železniční stanice příslušného 
skladu ČEPRO (čísla železničních stanic - viz tabulka výše). Objednatel je oprávněn 
v případě potřeby počet odběrných míst rozšířit.
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ix. Požadavky na prokázání kvalifikace
11.1. Obecně к požadavkům zadavatele na kvalifikaci

Dodavatel je povinen ve smyslu ust. § 73 a násl. ZZVZ prokázat splnění kvalifikace 
dle níže uvedených požadavků zadavatele. Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, 
který splní požadavky zadavatele uvedené dále.

11.2. Rozsah prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který prokáže:

a) základní způsobilost dle ust. § 74 ve spojení s § 75 odst. 1 ZZVZ (viz odst.
11.10. ZD);

b) profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ (viz odst. 11.11. ZD);

c) kritéria technické kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ (viz odst. 11.12. ZD).

Dodavatel není oprávněn nahradit doklady za účelem prokázání kvalifikace stanovené 
v odst. 11.10. až 11.12. ZD čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle 
ust. § 87 ZZVZ.

11.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, prokazování 
kvalifikace certifikátem

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až ust. § 232 ZZVZ 
nahrazuje v souladu s ust. § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost dle ust. 
§ 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost 
podle ust. § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
nesmí být к poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo 
profesní způsobilost, starší než tři (3) měsíce.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 
dodavatelů lze dle ust. § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se 
za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel výslovně uvádí, že pokud dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, není dodavatel povinen ve své nabídce předkládat doklady prokazující 
splnění kvalifikace v tom rozsahu, v němž výpis ze seznamu nebo certifikát pokrývají 
požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, které nemá dodavatel 
v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (či v příslušném certifikátu) zapsány, je tento 
povinen prokázat předložením požadovaných dokladů a formulářů.
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11.4. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 
odst. 2 ZZVZ, nebo kritérií technické kvalifikace (dle odst. 11.12. ZD) požadovaných 
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě v souladu s ust. 
§ 83 ZZVZ povinen předložit:

a) doklady prokazující splnění základní způsobilost dle ust. § 74 ve spojení sust. 
§ 75 odst. 1 ZZVZ a profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
ZZVZ, tj. ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako dodavatel dle odst.
11.10. a 11.11. ZD).

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné 
osoby;

c) písemný závazek této jiné osoby к poskytnutí plnění určeného к plnění veřejné 
zakázky nebo к poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele, přičemž se má za to, že 
požadavek je splněn, pokud obsahem závazku je společná a nerozdílná 
odpovědnost této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele (či jiné osoby) prokázat 
splnění podmínek základní způsobilosti dle ust. § 74 ve spojení s ust. § 75 odst. 1 
ZZVZ a podmínky profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z 
obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán).

Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto 
článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem 
poddodavatele (pod-poddodavatelem).

Zadavatel nevymezuje žádné části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být 
plněny poddodavatelem.

11.5. Společné prokazování kvalifikace

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 a ust. § 75 ZZVZ a profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 
ust. § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Zadavatel v souladu sust. § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě 
společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a 
nerozdílně.
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11.6. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s ust. § 81 
ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu této země, a to v rozsahu požadovaném 
zadavatelem.

Doklad vydaný podle právního řádu jiného státu než České republiky se předkládá 
s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka 
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském 
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se 
podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
čestným prohlášením.

Dodavatelé, kteří mají sídlo v jiném členském státě, mohou prokázat kvalifikaci 
osvědčením, resp. certifikátem, které pochází z členského státu, v němž má dodavatel 
sídlo, a které je obdobné výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

11.7. Pravost a stáří dokladů

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované 
v systému, který identifikuje doklady к prokázání splnění kvalifikace (systém e- 
Certis). Dodavatel může také nahradit požadované doklady jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu ust. § 87 ZZVZ. Vzor jednotného 
evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 
5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení 
pro veřejné zakázky.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu 
je již předložil v předchozím zadávacím řízení. V takovém případě je dodavatel 
povinen předmětné zadávací řízení jednoznačně identifikovat.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilosti dle ust. § 77 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud 
к poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis 
z tohoto seznamu starší než tři (3) měsíce. Platnost certifikátu vydaného v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů je jeden (1) rok ode dne jeho vydání.
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Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší tří (3) měsíců. Zahraniční certifikát 
musí být platný к poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

11.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník 
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do pěti (5) pracovních dnů oznámit a 
do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení o kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich 
zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace j sou nadále splněny,

b) nedošlo к ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 
nabídek a

c) nedošlo к ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil shora uvedenou povinnost, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

11.9. Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací 
dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem 
z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve 
smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí být z těchto důvodů vyloučen ze zadávacího řízení.

11.10. Požadavky na prokázání základní způsobilosti

11.10.1. Způsobilým dle ust. § 74 ZZVZ j e dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením 
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 
3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek 
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek 
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 
němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

11.10.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku 
podle bodu 11.10.1. písm. a) ZD výše splňovat tato právnická osoba
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a zároveň člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

11.10.3. Učastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 11.10.1 písm. a) ZD 
výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 11.10.1 písm. a) ZD výše 
splňovat osoby uvedené v odst. 11.10.2. písm. a) - c) výše a vedoucí pobočky 
závodu.

11.10.4. Dodavatel v souladu s ust. § 75 ZZVZ prokazuje splnění 
podmínek základní způsobilosti ve vztahu к České republice 
předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu к požadavku podle bodu 11.10.1 
písm. a) této ZD;

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu к bodu 11.10.1 písm. b) 
této ZD;

c) písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu 
bodu 11.10.1 písm. b) této ZD;

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu к bodu 11.10.1 písm. c) této ZD;

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu к bodu 
11.10.1 písm. d) této ZD a

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného 
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu к bodu 
11.10.1 písm. e) této ZD.

11.11. Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 ZZVZ předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

11.12. Technická kvalifikace

11.12.1. Seznam významných dodávek

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední tři (3)
roky před zahájením zadávacího řízení.
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Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období 
realizoval alespoň tři (3) dodávky FAME, přičemž úplata pro dodavatele 
za každou jednotlivou dodávku musí dosahovat alespoň 5.000.000 Kč (slovy: pět 
milionů korun českých) bez DPH a SPD.

V předložených dokladech o řádném poskytnutí a osvědčení významných 
dodávek (např. osvědčení objednatele, smlouva s objednatelem, doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele) musí být vždy uvedena cena a doba poskytnutí 
předmětných dodávek a identifikace objednatele. Uvedené platí i v případě, že 
objednatelem byla společnost ČEPRO, a.s.

Z předloženého seznamu a přiložených dokladů musí v souhrnu prokazatelně 
a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele.

Je-li doklad o řádném dodání uvedených dodávek vydán pro společnost/sdružení 
či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník 
zadávacího řízení) byl členem této společnosti/sdružení či seskupení, je třeba, aby 
dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení, smlouvou o vzniku 
společnosti nebo doplňujícím vyjádřením objednatele к vydanému osvědčení 
o řádném plnění) prokázal, že v rámci společnosti/sdružení či seskupení 
dodavatelů realizoval požadovaný objem dodávek FAME. Byl-li dodavatel 
členem společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, avšak doklad objednatele je 
vydán pouze pro tohoto dodavatele, jako člena společnosti/sdružení či seskupení 
dodavatelů, včetně uvedení ceny zajím dodané FAME, není již dodavatel povinen 
předkládat další doklady uvedené v předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či 
seskupení dodavatelů, které získalo doklad o řádném plnění uvedených dodávek 
FAME, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních 
členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího.

12. Technické požadavky na předmět plnění
Předmětem dodávky zboží je methylester mastných kyselin - FAME v níže uvedené 
kvalitě deklarované na atestu.

12.1. Požadovaná jakost zboží

Zboží bude dodáváno v níže uvedené jakosti

a) dle ČSN EN 14214 v platném znění (dále označovaná jako „jakost 1“) nebo

b) dle ČSN EN 14214 v platném znění odpovídající methylesteru řepkového oleje 
(MEŘO, RME - Rape Methyl Ester), tzn. že je zboží vyrobeno výhradně z čistého 
řepkového oleje a neobsahuje produkty esterifikace jiných rostlinných 
či živočišných tuků. Složení esterů musí odpovídat spektru uvedenému v normě 
ČSN EN 14331 (resp. EN 14331) Annex C, Table C.l, sloupec 4 „Rapeseed oil“ 
(dále označována jako „jakost 2“).

Volbu požadované jakosti ze dvou výše uvedených provede zadavatel v konkrétním
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případě vždy ve výzvě к podání nabídek na dílčí zakázku dle Rámcové dohody.

12.2. Soulad s normami a požadavky zadavatele

Veškeré dodávky zboží budou uskutečňovány v jakosti dle předchozího odstavce 
a zároveň v souladu s níže uvedenými požadavky zadavatele. Předložení 
požadovaných dokladů se uskuteční nejpozději před naskladněním první dílčí dodávky 
biosložky:

a) Před zahájením dodávek, a dále při každé změně složení suroviny pro výrobu 
dodávaného FAME, musí dodavatel informovat o technologickém postupu jeho 
výroby a o druhu a množství aditiva na snižování tekutosti za nízkých teplot 
používaných do FAME.

b) Dodavatel bude zajišťovat dodávky v souladu s bodem 5.4. ČSN EN 14214, tj. 
zabezpečující požadavky závislé na klimatických podmínkách:

Ve smyslu bodu 5.4.2 ČSN EN 14214 - FAME používané v 100 % koncentraci - 
třída B, D a F odpovídající příslušnému časovému období dle národní přílohy 
NA. 2 s tím, že první dodávka splňující limitní hodnotu CFPP pro třídu D, resp. F 
musí být uskutečněna minimálně třicet (30) dní před termínem daným výše 
uvedenou ČSN EN normou. Dodávky tř. F - zimní je nutno dodávat i po celé tzv. 
přechodné období, tj. od 1.10. do 15.11., pokud objednatel nebude požadovat 
dodávky dle specifikace dané příslušnou ČSN EN normou. Dodavatel je povinen 
do atestů ke zboží udávat údaj o filtrovatelnosti - CFPP před i po aplikaci 
nízkoteplotní přísady v době požadované objednatelem pro dodávky FAME 
v nízkoteplotních třídách D, F.

c) Zboží musí být ošetřeno antioxidantem, např. butylhydroxytoluen (dále také jen 
,,BHT“), nebo jinými obecně kompatibilními antioxidanty (dodavatel je, v 
případě jiných antioxidantů, povinen na vyžádání předložit výsledky potvrzující 
účinnost a kompatibilitu).

d) Obsah antioxidantů v FAME musí být v souladu s ČSN EN 590 v platném znění, 
minimálně takový, aby jeho aplikací byl zajištěn účinek minimálně shodný s 
aplikací 1000 mg/kg BHT, přičemž oxidační stabilita musí dosahovat v okamžiku 
dodávky minimálně hodnotu 2 (dvě) hodiny nad specifikační limit příslušné 
technické normy v platném znění, tzn. pro specifikační limit 8 (osm) hodin je 
požadovaná hodnota 10 (deset) hodin.

e) Obsah vody ve FAME v okamžiku dodávky bude maximálně 300 mg/kg;

f) Dodavatel se zavazuje předat zadavateli kopii platného certifikátu, dle kterého 
bude vystavovat prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, a potvrzení o registraci 
na Ministerstvu životního prostředí (MŽP), pokud to daný typ certifikátu 
vyžaduje, před první dodávkou zboží na sklady zadavatele. Nejpozději v den

51



ukončení platnosti tohoto certifikátu musí předat zadavateli kopii nového 
certifikátu, dle kterého bude dodavatel od následujícího dne vystavovat prohlášení 
o shodě s kritérii udržitelnosti a potvrzení o registraci na MŽP, pokud to daný typ 
certifikátu vyžaduje. Certifikáty, podle kterých bude vystavovat dodavatel 
prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, musí být vydány na základě certifikace 
podle systému ISSC EU. Zadavatel si vyhrazuje právo jiné certifikáty odmítnout, 
dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu zadavatele tyto jiné certifikáty 
použít.

g) Dodávaná biosložka musí splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím 
právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě 
s kritérii udržitelnosti vydaným dodavatelem.

h) Dodavatel zajistí u jednotlivých dodávek předávání objednateli dokladů s údaji 
o kritériích udržitelnosti produktu, stanovené v souladu s platnými legislativními 
dokumenty a prováděcím právním předpisem.

i) V případě změn či aktualizací bezpečnostního listu předloženého v zadávacím 
řízení je dodavatel povinen zaslat do tří (3) kalendářních dnů aktuální 
bezpečnostní list v českém jazyce na kontaktní adresu dle Rámcové dohody.

j) Dodané FAME (jakost 1.) včetně RME (jakost 2.) nesmí v okamžiku přejímky 
vykazovat prokazatelné bakteriální napadení včetně vzorků ze spodní části 
a odstřiku přepravního prostředku. Maximální hodnota obsahu ATP metodou 
chemiluminiscence dle ASTM D 7687 nesmí překročit limitní hodnotu zadavatele 
max. 6 pg/ml.

k) Dodavatel na vyžádání zadavatele zajistí zadání požadovaného objemu dodávané 
biosložky do systému NABISY. Tím není dotčena povinnost dodavatele dle 
odstavce 12.2 písm. h) této ZD.

12.3. Parametry produkce emisí skleníkových plynů a volba vstupní 
suroviny

Zadavatel je oprávněn v průběhu trvání rámcové smlouvy stanovit ve výzvě к podání
nabídek pro dílčí zakázky maximální hodnotu parametru produkce emisí skleníkových
plynů (gCCEekv/MJ) a rovněž stanovit vstupní surovinu zboží.

13. Prohlídka místa plnění
Zadavatel neumožňuje prohlídku místa plnění.
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14. Jazyk nabídek
Nabídka, doklady a dokumenty předkládané v nabídce nebo se к nabídce vztahující, 
veškerá korespondence, včetně dotazů dodavatelů к zadávacím podmínkám, musí být 
předloženy v českém jazyce.

15. Hodnotící kritéria a požadavky na zpracování nabídkové 
ceny

15.1. Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatelů, se kterými může být uzavřena Rámcová 
dohoda, je ekonomická výhodnost nabídky v souladu sust. § 114 odst. 1 ZZVZ, 
kterou zadavatel bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny dosazené do vzorce dle 
odstavce 15.1.1 písm. b) této ZD v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ. Nabídky budou 
hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ.

Hodnotícím kritériem pro účely uzavření dílčí kupní smlouvy pro zakázky uzavírané 
na základě Rámcové dohody bude nejnižší nabídková cena. Vzorec, který bude 
určující pro hodnotící kritérium spočívající v nejnižší nabídkové ceně, bude stanoven 
ve výzvě к podání nabídky na dílčí zakázku.

15.1.1. Nejnižší nabídková cena

Vzhledem к tomu, že se cena zboží na obchodních trzích neustále mění, 
v důsledku čehož nejsou dodavatelé schopni garantovat konkrétní cenu na delší 
časové období, používá se v obchodních vztazích zvláštních způsobů pro výpočet 
ceny, které jsou založeny na aktuálně uveřejňované cenové hladině zboží, 
navýšené v konkrétních obchodních vztazích o tzv. prémii tuzemského trhu (dále 
jen jako ,,IP“), která představuje marži dodavatelů zahrnující obvyklé náklady 
dodavatele na dopravu, skladování a administrativu jedné tuny dodávek na 
tuzemském trhu. Prémie tuzemského trhu je tedy také jediná složka při výpočtu 
celkové ceny, kterou mohou dodavatelé ovlivnit a mezi sebou soutěžit. 
Nabídkovou cenou je tedy prémie tuzemského trhu IP v USD/t (dále jen „IP v 
USD/t“).

IP bude uchazečem nabídnuta jednotně pro obě jakosti produktu.

Dodavatel je povinen doplnit IP ve své nabídce dvěma (2) způsoby:

a) dle vzorce č. 1:

Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю * 0,5 + Pnm * 0,5 + IP) * Kusd *Drfame) /1000

Vysvětlivky:

Рвю aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Biodiesel 
NWE RED FAME minus 10 FOB ARA Mean (kód AAWGH00)
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Pnm aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Barges FOB 
Rotterdam Mean Diesel 10PPM (kod AAJUSOO)

Kusd aritmetický průměr příslušného období kurzu devizového trhu CZK7USD 
stanoveného CNB a dostupného ke dni uzavření Rámcové dohody 
na https://www.cnb.cz/cs/fínancni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho- 
trhu/kurzy-devizoveho-trhu/

Drfame referenční hustota FAME 0,883 t/m3 

IP prémie tuzemského trhu pro FAME v USD/t

b) dle vzorce č. 2:

Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю + IP) * Kusd *Drfame) /1000

Vysvětlivky.

Рвю aritmetický průměr příslušného období denních kotací Platts Biodiesel 
NWE RED FAME minus 10 FOB ARA Mean (kód AAWGH00)

Kusd aritmetický průměr příslušného období kurzu devizového trhu CZK/USD 
stanoveného CNB a dostupného ke dni uzavření Rámcové dohody 
na https://www.cnb.cz/cs/iinancni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho- 
trhu/kurzy-devizoveho-trhu/

Drfame referenční hustota FAME 0,883 t/m3 

IP prémie tuzemského trhu pro FAME v USD/t

Příslušné období pro stanovení aritmetického průměru kotací a aritmetického 
průměru kurzu devizového trhu CZK/USD bude stanoveno v jednotlivých 
výzvách к podání nabídky ve vztahu к dílčí zakázce.

15.2. Požadavky na způsob vyplnění nabídkové ceny

Nabídkové ceny (IP) budou dodavatelem nabídnuty vyplněním tabulky, která je 
Přílohou č. 3 této ZD. Všechny nabídkové ceny budou pro dodavatele v případě 
uzavření Rámcové dohody závazně nepřekročitelné pro daný způsob výpočtu 
nabídkové ceny a pro účely dodání případných nabídek na dílčí zakázky soutěžené na 
základě Rámcové dohody.

Konkrétní hodnota IP v USD/t, kterou dodavatel nabídne vyplněním tabulky v Příloze 
č. 3 této ZD, bude hodnota nejvýše přípustná, kterou dodavatel nesmí pro daný způsob 
výpočtu nabídkové ceny po dobu realizace Rámcové dohody a dílčích zakázek na 
jejím základě zadávaných překročit. Nabídková cena IP bude obsahovat veškeré 
náklady spojené s poskytováním požadovaného plnění.

Předložení nabídkové ceny jinak než požadovaným způsobem bude posuzováno jako 
nesplnění zadávacích podmínek s následným vyřazením nabídky a vyloučením 
příslušného dodavatele ze zadávacího řízení.
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16. Varianty nabídky a jiné požadavky zadavatele
Varianty nabídky zadavatel ve smyslu ust. § 102 ZZVZ nepřipouští. Dodavatel může 
podat pouze jednu (1) nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci.

17. Zadávací lhůta a jistota
Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu ani požadavek na složení jistoty.

18. Obsah a podávání nabídek
18.1. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

18.1.1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být 
podány v souladu sust. §103 odst. 1 písm. c) ZZVZ pouze 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
dostupným na internetových stránkách: https://zakazkv.ceDroas.cz 
(dále jen ,,E-ZAK“).

18.1.2. Elektronický nástroj E-ZAK

a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestánoví-li zadavatel 
v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel 
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického 
nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali 
o přiřazení к veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné 
zakázky.

c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u 
něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné 
vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před 
dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje 
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu 
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti 
nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda
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elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu 
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E- 
ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

18.1.3. Veškeré úkony dodavatele musí být podepsány 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu.

18.1.4. Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v 
aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro 
podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
v „Uživatelské příručce pro dodavatele", která je dostupná 
v záložce „Manuály1" na profilu zadavatele, konkrétně zde Manuály 
- E-ZAK ČEPRO a.s. (ceproas.cz).

18.1.5. Zadavatel upozorňuje, že bez elektronického podpisu 
není možné provést podání nabídky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK.

18.1.6. Certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje
splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, 
včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před 
uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.

18.1.7. Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje
předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí 
nabídky účastníka.

18.1.8. Nabídku i doklady a informace к prokázání splnění 
kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat 
písemně v souladu se zadávacími podmínkami.

18.1.9. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem 
veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem 
podnikání dodavatele - účastníka zadávacího řízení.

18.1.10. Nabídka bude předložena v českém j azyce.

18.1.11. Nabídka a příslušná čestná prohlášení, která budou její 
součástí a stejně tak i návrh Rámcové dohody, musí být podepsán 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídka, 
čestné prohlášení nebo návrh Rámcové dohody bude podepsán 
osobou odlišnou od osoby statutárního orgánu nebo člena 
statutárního orgánu anebo prokuristy, musí být přílohou nabídky 
originál nebo úředně ověřená kopie plné moci. Nabídku i doklady a 
informace к prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen 
podat písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v 
souladu se zadávacími podmínkami.
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18.1.12. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl.

18.1.13. Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v 
elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- 
ZAK.

18.1.14. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních 
programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu Adobe 
(*.pdf).

18.1.15. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v 
této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku к této 
zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný 
dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

18.1.16. Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro 
podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se 
nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se к ní 
nepřihlíží.

18.1.17. Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu elektronickou 
kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem 
(tj. e-mail nebo datovou schránku).

18.1.18. Podáním nabídky žádnému z dodavatelů nevznikají 
žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem a na plnění 
veřejné zakázky.

18.2. Členění nabídky

Požadavky na členění nabídky uvedené v tomto odstavci zadávacích podmínek mají
doporučující charakter.

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

a) krycí list nabídky (příloha č. 1 této ZD);

b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;

c) identifikační údaje dodavatele;

d) doklad o společné účasti dodavatelů ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ;

e) doklady prokazující splnění kvalifikace;

í) nabídková cena zpracovaná dle čl. 15. ZD (viz příloha č. 3 této ZD);
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g) návrh Rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele 
včetně doplnění všech požadovaných příloh (viz příloha č. 2 této ZD)4;

h) čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha č. 4 této ZD);

i) další doklady a dokumenty případně požadované zadávacími podmínkami této 
veřejné zakázky nebo předložené dle uvážení dodavatele.

18.3. Neexistence střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb. a zápis 
údajů o skutečném majiteli

18.3.1. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce 
prokáže, že v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZSZk‘), a ust. § 37 
ZZVZ, veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ 
nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem 
zadávacího řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého 
tento účastník prokazuje kvalifikaci.

18.3.2. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce dále 
prokáže, že skutečným majitelem tohoto účastníka zapsaným v 
evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem ve 
smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve 
znění pozdějších předpisů, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 
2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Tuto zadávací podmínku musí splňovat i 
poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje 
kvalifikaci.

18.3.3. Účastník к prokázání splnění podmínek dle odstavců
18.3.1. a 18.3.2. ZD předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů a skutečném majiteli, jehož vzor je přílohou č. 4 ZD. Tuto 
zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu 
zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem
к vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 
ZZVZ.

18.3.4. V případě podání společné nabídky jsou к prokázání 
splnění podmínek dle odstavců 18.4.1. a 18.4.2. ZD povinni 
předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a skutečném 
majiteli dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří 
společnou nabídku podávají.

4 Zadavatel v této souvislosti výslovně upozorňuje, že dodavatel je povinen ve své nabídce předložit rovněž 
vyplněnou přílohu č. 11 Rámcové dohody obsahující seznam kontakmich adres, které budou v rámci plnění 
Rámcové dohody a jednotlivých dílčích kupních smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody za dodavatele 
oprávněny jednat.
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18.3.5. V návaznosti na předložení čestného prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů a skutečném majiteli dle odstavce 18.4.3. 
ZD účastník v závazném vzoru Rámcové dohody, který je přílohou 
č. 4 ZD, zvolí tu variantu prohlášení o skutečném majiteli, která 
odpovídá předloženému čestnému prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů a skutečném majiteli. Ostatní varianty ze vzoru Rámcové 
dohody odstraní.

18.3.6. V případě podání společné nabídky více dodavatelů 
účastník v závazném vzoru Rámcové dohody ponechá všechny 
relevantní varianty prohlášení o skutečném majiteli, které 
odpovídají čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů 
a skutečném majiteli předloženým dle odst. 18.4.3. ZD. Ostatní 
varianty ze vzoru Rámcové dohody odstraní.

19. Otevírání nabídek
19.1.1. Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí 

zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické 
podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v 
souladu s ust. § 109 ZZVZ.

19.1.2. Při otevírání nabídek bude provedena kontrola nabídek, 
zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s ust. § 
109 odst. 2 ZZVZ.

19.1.3. Otevírání nabídek je vzhledem ke způsobu podávání 
nabídek neveřejné.

20. Způsob hodnocení nabídek
20.1. Nabídková cena IP v USD/t

Nabídková cena IP v USD/t doplněná do vzorce dle odstavce 15.1.1 písm. b) této ZD, 
která je určující jako hodnotící kritérium pro uzavření Rámcové dohody, bude 
hodnocena z vyplněné Přílohy č. 3 této ZD. Na základě vyplněné tabulky bude 
hodnocena položka ve sloupci „IP v USD/ť‘.

20.2. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny IP dosazené 
do vzorce dle odstavce 15.1.1 písm. b) této ZD, od nejnižší nabídkové ceny IP 
po nej vyšší nabídkovou cenu IP.

V rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena IP bude hodnocena celková výše 
nabídkové ceny IP dosazené do vzorce dle odstavce 15.1.1 písm. b) této ZD bez DPH. 
Jako výhodnější bude hodnocena taková celková výše nabídkové ceny IP bez DPH,
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která bude nižší oproti celkovým výším nabídkových cen IP bez DPH uváděným 
ostatními účastníky zadávacího řízení.

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před 
odesláním oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího 
řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, 
bude-li tato v jeho nabídce identifikována. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji doplňovat a vznést 
opakovaně. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka 
účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která 
nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

20.3. Výběr dodavatelů

Zadavatel uzavře Rámcovou dohodu s dvaceti (20) dodavateli, kteří dosáhnou 
v hodnocení nabídek nej lepšího výsledku a navíc s každým dodavatelem, který 
dosáhne v hodnocení nabídek stejného výsledku jako dvacátý (20.) dodavatel v pořadí.

21. Podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele 
к předložení:

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá 
к dispozici, a

b) dokladů uvedených níže, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, a 
které si zadavatel vyhradil podle § 104.

V rámci splnění dalších požadavků zadavatele pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst.
1 písm. a) ZZVZ musí vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předložit následující 
informace, dokumenty a doklady:

a) Výpis z registru plátců DPH z daňového portálu finanční správy prokazující, že 
dodavatel není v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce;

b) Platné potvrzení o registraci distributora pohonných hmot. Dodavatelem pohonných 
hmot, jejichž prodej se uskutečňuje na území České republiky, může být pouze 
osoba zapsaná v registru distributorů pohonných hmot ve smyslu zákona č. 
311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů5;

5 Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že v případě podání společné nabídky více dodavatelů může 
potvrzení o registraci distributora pohonných hmot předložit pouze jeden společník účastníka zadávacího řízení; 
tím však není dotčena jejich společná odpovědnost za plnění veřejné zakázky dle ust. § 103 odst. 1 písm. f) 
ZZVZ. V takovém případě však samotné dodávky pohonných hmot může realizovat pouze ten společník 
účastníka, který má platnou registraci distributora pohonných hmot. Tato skutečnost musí jednoznačně vyplývat 
i z předložené smlouvy o společnosti, přičemž nerespektování této podmínky může vést к vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení.
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c) Aktuální bezpečnostní list v českém jazyce na zboží podle nařízení ES 
č. 1907/2006/ES v platném znění. V případě, že zboží není klasifikováno jako 
nebezpečný produkt a nevyplývá pro něj povinnost vydat bezpečnostní list a pokud 
z vlastního uvážení dodavatel bezpečnostní list nevydal, předloží jiný relevantní 
dokument obdobné povahy a rozsahu obsahující základní bezpečnostní 
charakteristiky a pokyny pro bezpečnou manipulaci a skladování s ohledem na 
vlivy na zdraví, životní prostředí a požární bezpečnost.

Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před 
uzavřením Rámcové dohody bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti 
při uzavření smlouvy a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí podle ust. § 
122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci 
skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle 
téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede 
v dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.

Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, 
vyzve zadavatel podle ust. § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele, je-li zahraniční 
právnickou osobou, к předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem;

b) к předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. а) к dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména:

i. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

ii. seznam akcionářů;

iii. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

iv. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 ZZVZ zadavatel u vybraného 
dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 ZZVZ, tj. ověří, 
zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou 
akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí 
ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované 
akcie.

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě 
předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
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souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího 
řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.

Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž 
akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví 
státu, obce nebo kraje.

22. Obchodní, platební a smluvní podmínky
22.1. Návrh rámcové dohody:

Závazné obchodní podmínky stanovené formou vzorového znění Rámcové dohody 
jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD, která je její nedílnou součástí. Dodavatel je povinen 
v nabídce předložit vyplněný jediný návrh Rámcové dohody podepsaný osobou (resp. 
osobami) oprávněnou jednat za dodavatele. Předložení nepodepsaného návrhu 
smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku 
více dodavatelů společně, návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo 
osobami prokazatelně oprávněnými zastupovat dodavatele, kteří tvoří „sdružení“ 
(či jinou právní formu), nebo dodavatelem, který byl ostatními členy takového 
„sdružení“ к tomuto úkonu výslovně zmocněn. Podmínky Rámcové dohody jsou pro 
dodavatele závazné a platné po celou dobu účinnosti Rámcové dohody a pro všechny 
jednotlivé dílčí zakázky.

Vzor Rámcové dohody nesmí být změněn. V případě nabídky podávané společně 
několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy toliko s ohledem 
na tuto skutečnost, totéž platí, pokud je dodavatelem fyzická osoba. Pokud znění 
Rámcové dohody předložené v nabídce dodavatele nebude odpovídat zadávacím 
podmínkám (kromě těch, které zadavatel požaduje, aby dodavatel navrhl či doplnil) 
a vzorovému znění Rámcové dohody, bude tato skutečnost důvodem к vyřazení 
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dodavatel, který nemá povinnost být registrován jako plátce DPH na území České 
republiky, je oprávněn vyplnit v Rámcové dohodě také číslo účtu, který není veden 
poskytovatelem platebních služeb na území České republiky.

Pokud má dodavatel sídlo na území jiného státu Evropské unie a současně je i na 
území České republiky registrován jako plátce DPH, záleží, zda nabízené plnění bude 
poskytováno zadavateli z území České republiky (např. přes organizační složku 
podniku), či zda bude dodáváno bezvýhradně vždy pouze z jiného státu Evropské unie. 
V druhém případě je pak dodavatel rovněž oprávněn vyplnit v návrhu Rámcové 
dohody číslo účtu, který není veden poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky.

Dodavatel, který nemá povinnost být registrován jako plátce DPH na území České 
republiky, je oprávněn při vyplnění čísla účtu upravit návrh Rámcové dohody, a to
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vyškrtnutím či odstraněním (např. začerněním) slov „vedeného poskytovatelem 
platebních služeb na území České republiky"'.

22.2. Platební podmínky

Zadavatel bude hradit vybranému dodavateli cenu za skutečně poskytnuté dodávky, 
zadané mu v souladu s Rámcovou dohodou a podmínkami tohoto zadávacího řízení. 
Cena bude kalkulována na základě dílčích výzev zadavatele.

Konkrétní cena dodávek, jejíž složkou je hodnota IP (nabídková cena IP), bude po 
dobu realizace Rámcové dohody a dílčích zakázek stanovována pro jednotlivé druhy 
zboží na základě průměrů Platťs Barges FOB, Rotterdam, Mean, Platts NWE RED 
Mean a průměrného kurzu CZK/USD. Vzorec pro výpočet celkové ceny dodávaného 
paliva je stanoven ve vzorci v bodě 15.1.1. ZD.

Konkrétní platební podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě (Příloha č. 23), která je 
nedílnou přílohou zadávacích podmínek.

22.3. Jiné smluvní podmínky

Jiné smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Rámcové dohody, který je nedílnou 
součástí zadávacích podmínek jako její Příloha č. 3. Vzor Rámcové dohody je pro 
dodavatele neměnný a závazný.

22.4. Zvláštní podmínky plnění

V souladu se ZZVZ je zadavatel povinen, za předpokladu, že to bude vzhledem к 
povaze a smyslu veřejné zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zadavatel proto realizuje 
toto zadávací řízení se zásadami vyjádřenými v ust. § 6 odst. 4 ZZVZ (zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací; více 
informací na https://www.sovz.cz/).

Zadavatel od účastníka zadávacího řízení vyžaduje při předmětu plnění veřejné 
zakázky zajistit legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílejí.

Zadavatel pečlivě zvážil možnosti aplikace zásad sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací a usoudil, že aplikace dalších 
požadavků kromě výše uvedených není možná, a to vzhledem к povaze a smyslu 
předmětu plnění zakázky.

23. Zrušení zadávacího řízení
V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 127 
ZZVZ.

63

https://www.sovz.cz/


24. Zadávací řízení
24.1. Důvěrnost zadávacího řízení

Informace týkající se posuzování, vysvětlování, názorů a srovnávání nabídek a návrhů 
na výběr nej vhodnější nabídky nebudou sdělovány ani uchazečům, ani žádné jiné 
osobě, která není oficiálně zapojena do tohoto procesu, s výjimkou informací, které je 
zadavatel podle zákona povinen poskytnout.

24.2. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetových stránkách profilu 
zadavatele: https://zakazkv.ceproas.cz/ v termínu uvedeném v elektronickém nástroji 
E-ZAK.

25. Seznam příloh
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Rámcová dohoda bez přílohy ě. 1 - zadávací podmínky 

Příloha č. 3 - Tabulka nabídkových cen

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o 
skutečném majiteli

Příloha č. 5- Praktický návod pro dodavatele 

V Praze dne: 21.10. 2021

Mgr. Jan Duspěva 
předseda představenstva

Ing. Martin Vojtíšek 
člen představenstva

https://zakazkv.ceproas.cz/


Jednotlivé tabulky nabídkových cen dodavatelů

Příloha č. 2 Rámcové dohody

IP v USD/t dle vzorce 
č. 1 dle odstavce
15.1.1 písm. a) ZD: 
Cena FAME 
(Kč/litr) = (Рвю * 0,5 
+ Pnm * 0,5 + IP) * 
Kusd *Drfame) /
1000

IP v USD/t dle vzorce 
č. 2 dle odstavce
15.1.1 písm. b) ZD: 
Cena FAME (Kč/litr)
= (Рвю + IP) * Kusd 
*Drfame) /1000

1100 80

Podpis dodavatele
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Příloha č. 3 Rámcové dohody 

Vzor výzvy к podání nabídek
Adresát: ...

Výzva к podání nabídek
č. jednací objednatele:

Objednatel, společnost ČEPRO, a.s., na základě Rámcové dohody na dodávky biosložek 
methylesteru mastných kyselin č.j. ..., ze dne: ... (dále jen „Rámcová dohoda'4), tímto 
vyzývá účastníka Rámcové dohody к podání nabídek na uzavření jednotlivé dílčí zakázky, 
jejímž předmětem bude dodání... m3 zboží v jakosti ... (ostatní požadavky na jakost a kvalitu 
zboží jsou uvedeny v Rámcové dohodě) prostřednictvím (AC či ŽC) na místo ... a při 
stanovení příslušného období pro aritmetický průměr příslušných kotací a aritmetický průměr 
kurzu CZK/USD na ...

Zboží bude dodáno:
a) v konkrétní den ...,

b) ve lhůtě ... dnů od potvrzení nabídky,

c) v měsíci ... na výzvu objednatele к dodám zboží ve lhůtě ... dní od této výzvy,

d) po částech - jednotlivé části budou dodány: ...,

e) v měsíci... dle objednatelem následně zaslaného harmonogramu naskladnění,

f) dodavatel bude po dobu platnosti rámcové dohody pravidelně dodávat zboží 
až do maxima zboží poptávaného v této výzvě v následujícím množství a 
termínech: ...

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší 
nabídkové ceny stanovené na základě výše nabízené IP, která musí být v nabídce uvedena 
ve struktuře: IP ... USD/t dosazené do vzorce: (dle rozhodnutí zadavatele)

a) Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю * 0,5 + PNM * 0,5 + IP) * Kusd *Drfame) /1000

uvedeného v čl. 11.1 písm. a) Rámcové dohody. Nejnižší nabídková IP bude hodnocena jako 
nejlepší.

b) Cena FAME (Kč/litr) = (Рвю + IP) * Kusd *Drfame) /1000

uvedeného v čl. 11.1 písm. b) rámcové dohody. Nejnižší nabídková IP bude hodnocena jako 
nejlepší.

Objednatel stanovuje nej vyšší přípustnou maximální hodnotu parametru produkce emisí 
skleníkových plynů (gCOzekv/MJ), která činí ... (objednatel uvede pouze v případě, že hodlá 
stanovit nejvyšší hodnotu parametru produkce emisí skleníkových plynů (gCOzekv/MJ)
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Objednatel stanovuje požadovanou vstupní surovinu ... (objednatel uvede pouze v případě, že 
hodlá stanovit vstupní surovinu)

O výběru nejvhodnější nabídky odešle objednatel oznámení všem účastníkům Rámcové 
dohody, kteří podali nabídku, do pěti (5) pracovních dnů po učiněném rozhodnutí o výběru 
dodavatele.

Veškeré ostatní podmínky jsou popsány v Rámcové dohodě.

Účastníci Rámcové dohody mohou podat nabídky nejpozději do dnů ode dne
vyhotovení této výzvy.

Nabídky doručené později nebude objednatel hodnotit.

Objednatel připouští podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím 
elektronického nástroje objednatele. Elektronický nástroj objednatele je dostupný na: https://

V .... dne ....

Podpis osoby oprávněné к vyhotovení Výzvy к podání nabídek

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12 
Holešovice 
170 00 Praha? 
IČO: 601 93 531 
DIČ: CZ60193531



Příloha č. 4 Rámcové dohody 

Vzor nabídky к plnění dílčí zakázky

Identifikační údaje objednatele:

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12 
Holešovice 
170 00 Praha 7 
IČO: 601 93 531 
DIČ: CZ60193531

Identifikační údaje účastníka rámcové dohody:

[obchodní firma/název]
[sídlo]
[IČO]
[DIČ]

NABÍDKA
na plnění dílčí zakázky

Na základě Výzvy к podání nabídek č. j. objednatele ze dne tímto v souladu 
s Rámcovou dohodou na dodávky biosložek methylesteru mastných kyselin, č. j. ze dne 
... nabízíme dodání ve výzvě specifikovaného zboží:

- za nabízenou IP ... USD/t.

Účastník rámcové dohody prohlašuje, že je vázán celým obsahem své nabídky stejně jako 
výzvou к podání nabídek a předmětnou rámcovou dohodou.

V ... dne: ...

(Podpis osoby oprávněné vyhotovit nabídku za účastníka rámcové dohody)
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Příloha č. 5 Rámcové dohody





Příloha č. 6 Rámcové dohody 

Prohlášení o zavedení nařízení REACH

(Tuto přílohu vyplní dodavatel až v případě jednotlivých dodávek - při podání nabídky 
zůstane nevyplněno)

Prohlášení o zavedení nařízení REACH 

Tímto prohlašujeme, že společnost:.................................

má implementována pravidla a povinnosti vyplývající z nařízení REACH (Nařízení číslo 
1907/2006/EHS Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006) a nařízení 
CLP (Nařízení číslo 1272/2008/EHS Evropského parlamentu a rady ze dne 16. prosince 
2008) pro produkt:

Název nabízeného produktu:.........................................

Nabízený produkt: je/není *)
klasifikován jako nebezpečný ve smyslu výše uvedených legislativních předpisů 

*) nehodící se škrtněte

Zavazujeme se, že na písemné vyžádání objednatele zašleme nejpozději do sedmi (7) 
pracovních dnů doplňující informace v níže uvedeném rozsahu.

Jedná se o :
□ látku
□ směs
□ polymer

Vztahuje se na tento produkt nařízení REACH (tedy nařízení 1907/2006/EHS Evropského 
parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006)?
□ Ano, protože produkt obsahuje následující látky:
1.......................................
2.......................................
3.......................................

□ Ne, protože:............................................................

Pokud jste na otázku výše odpověděli „ano“, vyplňte prosím tento dotazník:
1. Uveďte identifikační číslo REACH příslušného nroduktu/látkv:

Číslo ЕС: Číslo CAS:
1............... 1..............
2............... 2..............
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3............... 3..............

2. Ručíte za to, že, pokud látky obsažené ve shora uvedeném produktu vyžadují 
registraci, jsou již předregistrované vaší společností nebo vaším dodavatelem?

□ Ano:
1. Číslo ЕС...
2. Číslo ЕС ...
3. Číslo ЕС ...
□ Ne, protože

3. Ručíte za to, že, pokud látky obsažené ve shora uvedeném produktu vyžadují 
registraci, tak tyto látky zaregistrujete Vy jako vaše společnost nebo Váš 
dodavatel?

□ Ano:
1. Číslo ЕС ...
2. Číslo ЕС ...
3. Číslo ЕС ...
□ Ne, protože

4. Potvrzujete, že shora uvedený produkt dodávaný vaší společností byl 
zaregistrován v souladu s ustanovením nařízení REACH a to bud’ vaší firmou 
nebo jiným subjektem ve stejném dodavatelském řetězci a že shora uvedený 
produkt je identický jako produkt, který byl v bodě 3 výše zaregistrován (viz. 
číslo registrace) a také že zaregistrované množství produktu odpovídá skutečně 
dodanému množství produktu vaší společností.

□ Ano
□ Ne, protože.....................................

5. U látek obsažených v produktu, které vyžadují registraci, uveďte prosím lhůty 
pro registraci dle nařízení REACH:

□ 2010
□ 2013
□ 2018 6 * *

6. Níže, prosím uveďte způsoby použití, ke kterým je váš produkt registrován 
v souladu se systémem registrovaného použití nařízení REACH.

• Kategorie hlavní oblasti použití:...................................................
• Průmysl (sektor) použití (SU):...............................................................
• Kategorie procesů (postupů) (PROČ):..........................................
• Kategorie produktu (přípravku) (PC):...........................................
• Kategorie produktu z hlediska úniku do životního prostředí (ERC):............................
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7. V souladu s ust. čl. 33(1) nařízení REACH, je dodavatel u všech produktů 
obsahujících zvláště nebezpečné látky (SVHC) uvedené na „Kandidátské listině“ 
nebo v Příloze XIV nařízení REACH v hmotnostních koncentracích vyšších než 
0,1 % (w/w) povinen poskytnout příjemcům produktu dostatečné informace 
pro bezpečné používání produktu, které má dodavatel к dispozici. Jako 
minimální informace musí být poskytnut alespoň název zvláště nebezpečné látky 
(SVHC). V souladu s ust. čl. 56(1) nařízení REACH, látky, které jsou uvedeny 
v Příloze XIV, nesmí být uvedeny na trh ani nesmí být používány, pokud nejsou 
splněny příslušná zvláštní ustanovení nařízení REACH (získání povolení nebo 
výjimky z povolení).

Potvrďte prosím, že produkt, který nabízíte společnosti ČEPRO, a.s. neobsahuje 
žádnou z látek, které jsou uvedeny ve shora popsaných seznamech.
□ Potvrzuji, že žádná z látek ze shora uvedených seznamů není obsažena v nabízeném 
produktu.
□ Níže uvedené látky ze seznamů výše jsou obsaženy v nabízeném produktu:
1. Název látky: ..................  Číslo ЕС: ...................... Množství : ............. %
(hmotnostních w/w)
2. Název látky: ..................  Číslo ЕС: ...................... Množství : ............. %
(hmotnostních w/w)

8. Prosím potvrďte, že společnosti ČEPRO, a.s. můžete poskytnout aktuální vydání 
bezpečnostního datového listu, v souladu s ust. čl. 31 nařízení REACH?

□ Ano, můžeme společnosti ČEPRO, a.s. poskytnout aktuální vydání bezpečnostního 
listu, které plně vyhovuje ustanovením nařízení REACH a v případě aktualizace 
bezpečnostního listu vám zašleme tento aktualizovaný bezpečnostní list.
□ Ne, ještě nemáme к dispozici aktuální vydání bezpečnostního listu, které plně
vyhovuje ustanovením nařízení REACH. Tento bezpečnostní list, který bude plně 
vyhovovat ustanovením nařízení REACH vyhotovíme nejpozději do.................  9

9. Ručíte za to, že látky, které jsou ve shora uvedeném produktu obsaženy a které 
podléhají hlášení ve smyslu nařízení CLP, byly vaší společností nebo vaším 
dodavatelem ohlášeny.

□ Ano
1. Číslo ЕС: ..
2. Číslo ЕС: ..
3. Číslo ЕС: ..
□ Ne, protože

73

Číslo oznámení: 
Číslo oznámení: 
Číslo oznámení:



Pokud ie vaše společnost registrována mimo země Evropské unie, odpovězte prosím také 
na následující otázky:

1. Potvrzujeme, že vaše společnost ustanovila fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem 
v Evropské Unii, jako vašeho jediného zástupce (dále jen jediný zástupce), ve smyslu 
čl. 8 nařízení REACH a že tento jediný zástupce, ustanovený vaší společnosti splnil 
všechny povinnosti dovozce, ve smyslu nařízení REACH a zejména to, že shora 
uvedený produkt (a všechny látky, které jsou vněm obsaženy) byly tímto jediným 
zástupcem řádně zaregistrovány (pokud takové registraci podléhají), v souladu 
s ustanovením nařízení REACH?

□ Ano
□ Ne

Pokud je vaše odpověď ano, prosím uveďte kontaktní jméno (název) a adresu jediného
zástupce, který je odpovědný za zajištění dodržování ustanovení nařízení REACH:

2. Ručíte za to, že veškeré množství shora uvedeného produktu, které vaše společnost 
vyrobila a dovezla do Evropské unie, je nebo bude do příslušné časové lhůty řádně 
registrováno vaším jediným zástupcem?

□ Ano
□ Ne 

Datum:

jméno:
firma:
pracovní zařazení:



Potvrzení o registraci distributora pohonných hmot

Příloha č. 7 Rámcové dohody
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Výpis z registru plátců DPH z Daňového portálu finanční správy dokládající zveřejnění 
bankovního účtu dodavatele správcem daně a informaci, že je dodavatel spolehlivým

plátcem danč

Příloha č. 8 Rámcové dohody
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PRE^L
Příloha к nabídce PREOL pro veřejnou zakázku č. 302/21/OCN 
Dodatečné předložení originálů dokladů

PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČ: 26311208, DIČ: CZ 26311208

Ve vaší výzvě к předložení dokladů ze dne 4.3.2022 к výše uvedené veřejné zakázce a bodu „Platné 
potvrzení o registraci distributora pohonných hmot“ sděluji:

- Jako podklad máme к dispozici kopii původní registrace (viz příloha)
- Požádali jsme celní správu o vystavení aktuálního potvrzení a bylo nám sděleno, že aktuální 

a platná informace o registrovaných distributorech pohonných hmot je к dispozici na 
stránkách celní správy online
fhttps://www.celnisprava.cz/cz/aDlikace/Strankv/SpdIntemet.aspx?act=findphm) 
a samostatné potvrzení není z jejich strany nutno vystavovat

V Lovosicích dne 11.3.2022.

PREOL, a.s. 
Terezínská 1214 
410 02 LOVOSICE 
IČO: 26311208 
DIČ. CZ26311208

Zapsaný v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1729

TEL. +420 416 564 800 
FAX: +420 416 562 087 
info@preol.cz 
www oraol cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
Komerční banka, a.s.
č. ú. 27-5995910207/0100

PREOL, a.s. je členem 
koncernu AGROFERT 
řízeného společností 
AGROFERT, a.s.,
IČO 26185610.

https://www.celnisprava.cz/cz/aDlikace/Strankv/SpdIntemet.aspx?act=findphm
mailto:info@preol.cz
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genda number / Aktennummer/
Réferencé no / Číslo jednací: 46476/22/4100-00705-104718

Elektronicky podepsáno 
09. 03. 2022

CERTIFICATE OF STATUS OF TAXABLE PERSON 
NACHWEIS DER EINTRAGUNG ALS STEUERPFLICHTIGER UNTERNEHMER 

ATTESTATION DASSUJETISSEMENT A LA TV A 
POTVRZENÍ O ZÁPISU PODNIKATELE PODLÉHAJÍCÍHO DAŇOVÉ POVINNOST

Specializovaný finanční úřad 
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7,170 00 Praha 7

(Competent authority /Finanzamt /Administration compétente /Finanční úřad)

This is to certify that 
Hiermit wird bescheinigt, dass 
Le service désigne ci-dessus certifie que 
Tímto se potvrzuje, že

PREOL, a.s.

(Company name / Name, Vorname bzw. Firmenname / Nom de la société, raison sociále /
příjmení, jméno, resp. název firmy)

______ Terezínská 1214, 410 02 Lovosice______
(Address / Anschrift, Sitz / Adresse / adresa, sídlo)

___výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
(Nature of bussines / Art der Tátigkeit oder Gewerbezweig /Nature de Гactivité / činnost

nebo odvětví)

is registered for VAT under the following business reference number 
als Mehrwertsteuerpflichtiger unter folgender Steuernummer eingetragen ist: 
est assujetti á la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro siuvant: 
je plátcem daně z přidané hodnoty s následujícím DIČ:

CZ26311208

09.03.2022

(Date / Datum/ date / 
datum)

otisk
úředního
razítka

Ing. Martina Heinzelová
_________rada________

(Name and position) 
(Name und Dienstrang) 

(nom et fonction) 
(jméno,příjmení a funkce)

(signature)
(Unterschrift)

(signature)
(podpis)





Příloha č. 10 Rámcové dohody

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
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Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová 
dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím
železnice44, vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, se sídlem 
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném
majiteli

Obchodní firma: 
IČO: 
se sídlem 
zastoupená

PREOL, a.s.
26311208
Terezínská 1214, 41002 Lovosice
Ing. Jitkou Nezbedovou, místopředsedkyní představenstva 
Ing. Stanislavem Jiříkem, členem představenstva

(dále jen „Dodavatel44)

čestně prohlašuje, že

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti;

žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém 
skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZESM“); a současně

jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby 
s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;

osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 
o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně

jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby 
s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Lovosicích dne

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele v z dávacím řízení



Vzor seznamu kontaktních adres dodavatele

(vyplněné bude dodavatelem předloženo samostatně s nabídkou v rámci veřejné zakázky na
uzavření této rámcové dohody)

Příloha č. 11 Rámcové dohody

e-mailová adresa: obecné oprávnění jednat ve všech 
oblastech ve smyslu odst. 16.3 rámcové 

dohody

(e-mailovou adresu vyplní dodavatel vždy):

e-mailová adresa:

speciální oprávnění jednat ve 
specifických oblastech

(oblasti a e-mailové adresy doplní 
dodavatel fakultativně tehdy, pokud má být 

ve specifických oblastech jednáno též 
prostřednictvím dalších e-mailových adres):
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Požadované kódy cisteren dle RID3, tabulky A kapitoly 3.2:

• UN 1202 Nafta motorová obalová skupina III kód cisterny LGBF a vyšší, dle kódu 
a hierarchie cisteren;

• UN 1203 Benzín obalová skupina II kód LGBF a vyšší, dle kódu a hierarchie cisteren;
• UN 1170 Ethanol roztok obalová skupina III kód cisterny LGBF a vyšší, dle kódu 

a hierarchie cisteren

Dodatečné požadavky na cisterny s UN 1203 Benzín a UN 1170 Ethanol roztok:

• potrubí s ventily na plynnou fázi - Gaspendl - min. průměr 50 mm s min. průtokem 
120 m3/hod nebo větším.

Dodatečné požadavky na cisterny s UN 1202 Nafta motorová:

• upřednostňujeme železniční vozy, které mají zavzdušňovací ventil propojený 
se středovým ventilem - při otevření středového ventilu automaticky dojde к otevření

• zavzdušňovacího ventilu, čímž je zabezpečeno, že při vyprazdňování není třeba 
otevírat horní dóm. Minimální průtok 120 m3/hod.

Společné požadavky:

• výpustní potrubí DN 100 (typ závitu M 140 x 10);
• nesmí obsahovat parní vytápění;
• povrch vozu musí být čistý a nepotřísněný;
• ovládání středového ventilu musí být dostupné ze země;
• pochozí lávka je v těsné blízkosti horních dómů.

Dodavatel je povinen dodržovat u ZC s FAME bezpečnostní a technické požadavky, které 
jsou touto přílohou stanoveny pro ŽC dodávající naftu motorovou.


