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Ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vás 

 

tímto vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace    

na veřejnou zakázku  
 

 

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení 

 

 

 

 

1) Název zakázky 
 

„Dodávka elektřiny“ 
 

 

2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
 

Klasifikace dodávky, která je předmětem plnění této veřejné zakázky: 

 

- hlavní předmět plnění 09310000-5 

 

 

3) Vymezení plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka silové elektřiny včetně dopravy a souvisejících služeb do odběrného 

místa zadavatele.  

 

Hlavní jistič 630 A, roční spotřeba cca 300 MWh. 

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie – standardní, služby přiděleného obchodního 

manažera. 

 

 

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Zakázka bude realizována na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou s účinností od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2013. 

Místem plnění je Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. 
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5) Kvalifikační předpoklady 
 

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 54 zákona v tomto rozsahu:  

 

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením, které 

bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z jehož obsahu musí být zřejmé, že 

uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Prohlášení je možné 

doložit na formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace. 

 

b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží: 

-  výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je–li v nich uchazeč zapsán,  

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu              

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

        Uchazeč předloží prosté kopie požadovaných dokladů. 

 

6) Způsob hodnocení nabídek 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle základního hodnotícího kritéria, § 78 odst. 1 písm. b) – nejnižší nabídková cena 

vč. DPH. 

 

 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny  

 
Nabídková cena bude stanovena jako cena smluvní se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů 

(např. inflace) po dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.  

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

1. Celková cena služby v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena služby vč. DPH.  

2. Rekapitulaci nákladů na realizaci služby s členěním po jednotlivých ucelených částech služby (např. cena za 

dodávku, dopravu, služby apod). 

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro 

zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. 

 

 

8) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena 

proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude 

opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna 

nesmazatelnou formou.   

 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

 

       -     krycí list nabídky 

       -     obsah nabídky 

       -     doklady o kvalifikačních předpokladech 

       (v tomto oddílu nabídky je možné použít formulář „ Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních  

       předpokladů“, který je přílohou zadávací dokumentace; dále v tomto oddílu nabídky budou doloženy  

       příslušné doklady) 

- cenová nabídka na veřejnou zakázku  
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 
- případné další přílohy a doplnění nabídky 
- čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky  

(v tomto oddílu nabídky bude formulář „Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem 

nabídky“, který je přílohou zadávací dokumentace). 
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9) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat  
 

Nabídky mohou uchazeči doručit poštou nebo osobně na adresu Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39,602 00 

Brno v uzavřené obálce, označené „VÝZVA – elektřina – NEOTVÍRAT „, opatřené na uzávěře razítkem, podpisem 

uchazeče, příp. jiným znakem.  

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 13. 12. 2011 do 10.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za 

okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13. 12. 2011 v 11:00 hod. na adrese Kanceláře veřejného ochránce práv 

v kanceláři vedoucího odboru vnitřní správy. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. 

 

 

10) Zadávací lhůta a kontaktní osoba 
 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 kalendářních dnů. 

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Rudolf Kuda, tel. 542 542 453 a ve věcech 

odborné problematiky Ing. Josef Svoboda, tel. 542 542 444. 

 

 

11) Práva zadavatele 
 

 zadavatel nepřipouští variantní řešení 

 smluvní podmínky navrhuje uchazeč a budou předmětem dalšího jednání  

 zadavatel si vyhrazuje právo:  

              -      na změnu zadávacích podmínek výzvy 

- nevracet uchazečům podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

- vybrat více uchazečů, uzavřít smlouvu na dílčí plnění, nevybrat žádného uchazeče, nabídky uchazečů 

odmítnout 

- výzvu zrušit  

 

 

12) Identifikační údaje zadavatele 
 

Název:  Kancelář veřejného ochránce práv 

Sídlo:    Údolní 39, 602 00 Brno 

Právní forma: organizační složka státu 

IČ:  70836981 

 

 

Brno 28. 11. 2011 
 
 

                                                                                                                 

 

                                                                                                            Mgr. Filip Glotzmann 

                                                                                                                      vedoucí     

                                                                                                 Kanceláře veřejného ochránce práv 

 

 

 

 

Formuláře - přílohy: Krycí list nabídky 

                                  Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 

                                  Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

 

 

Způsob zveřejnění výzvy: webové stránky Kanceláře 

Datum zveřejnění: 28. 11. 2011 

Datum stažení: 

 


