Moravskoslezské energetické centrum,
příspěvková organizace
__________________________________________________________________________________
Výzva k podání nabídky na Dopadovou studii optimalizace SCZT
č.1/2021
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Moravskoslezské
organizace

energetické

centrum,

Adresa zadavatele:

28. října 3388/111, 702 00 Ostrava

IČ zadavatele:

03103820

Oprávněná osoba zadavatele:

Ing. Rostislav Rožnovský, ředitel organizace

Kontaktní osoba:

Ing. Karin Šindlerová

Telefon:

731 656 652

E-mail:

sindlerova@mskec.cz

URL adresa:

www.mskec.cz

příspěvková

Zadavatel si vyhrazuje právo:






odmítnout předložené nabídky,
změnit podmínky zadání veřejné zakázky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.

I.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

1.

Název veřejné zakázky: Dopadová studie optimalizace SCZT.

2.

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

3.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie se zaměřením na optimalizaci
soustav centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji.
Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v
souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na webových stránkách
zadavatele: https://www.mskec.cz/verejne-zakazky. Uvedený soubor obsahuje Obchodní
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podmínky a Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ke střetu zájmů.
Na webové stránce zadavatele budou k dispozici i případná vysvětlení nebo změny/doplnění
zadávací dokumentace k podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučujeme proto
průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na webové stránce zadavatele.
Současně zadavatel upozorňuje, že dodavatelé budou informováni o vyloučení, výběru
nejvýhodnější nabídky či zrušení výběrového řízení pouze prostřednictvím webové stránky
zadavatele.
V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Petra Olivu, Moravskoslezské energetické
centrum, příspěvková organizace, tel. č. 730 812 443, e-mail: oliva@mskec.cz.
4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1 000 000 Kč bez DPH.

5.

Místo plnění: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, 28. října
3388/111, 702 00 Ostrava.

6.

Doba plnění: dle obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace).

II. Vysvětlení nebo změna/doplnění zadávací dokumentace

1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

2.

Zadavatel může vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

3.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek případně související dokumenty, nejpozději do
2 pracovních dnů po doručení žádosti podle tohoto odstavce.

4.

Veškerá vysvětlení (změny/doplnění) zadávací dokumentace budou uveřejňována na webových
stránkách zadavatele https://www.mskec.cz/verejne-zakazky.

III. Hodnocení nabídek

1.

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny.

IV. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky

1.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně,
dle čl. IV. uvedené v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace):
Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné
zakázky malého rozsahu. Pro dodavatele, který není plátcem DPH, uvede cenu s prohlášením, že
není plátcem DPH.

2.

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních
podmínkách (viz zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za
dodavatele, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude
doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Od obchodních
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podmínek se nelze odchýlit (v případě, že dodavatel změní obchodní podmínky v neprospěch
zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od
údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující
písemný návrh smlouvy.
3.

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v
obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmu je součástí zadávací
dokumentace.

4.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy,
e-mailové adresy a telefonu.

5.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

7.

Nabídka musí být podána v písemné formě a návrh smlouvy vč. prohlášení musí být podepsány
osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele.

8.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

9.

Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky dodavatele včetně návrhu smlouvy v elektronické
podobě, a to na CD-R ve formátu *doc, *rtf nebo v případě tabulek *xls. Celá nabídka
dodavatele bude pak ve formátu *.pdf nebo *jpg. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou
verzí a písemným originálem bude vzat v úvahu písemný originál.

V.

Požadovaná kvalifikace

1.

Dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii výpisu ze
živnostenského rejstříku) a prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění
k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i poddodavatelé.
Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění
k podnikání, z níž bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina,
stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených
dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací
dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
Dodavatel předloží dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadovanou základní způsobilost splňuje. Vzor
čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – čestné prohlášení nesmí být starší 3
měsíců přede dnem podání nabídky.

2.

3.
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VI. Ostatní

1.

Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede
tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění
zákonných podmínek pro označení údajů za obchodní tajemství.

2.
3.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Na základě prosazování principů vedoucích k ochraně životního prostředí zadavatel požaduje
pouze 1 stejnopis nabídky vč. jednoho stejnopisu návrhu smlouvy a současně žádá dodavatele,
aby při přípravě nabídky respektovali zásady ekologického chování (oboustranný tisk, použití
recyklovaného papíru apod.) a společně se zadavatelem chránili životní prostředí.

VII. Pokyny pro nakládání s nabídkou

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Dopadová studie optimalizace SCZT
NEOTEVÍRAT!

poštou na níže uvedenou adresu: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
28. října 3388/111
702 00 Ostrava
nebo doručte osobně: pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:30 hodin
nejpozději však do 13. 7. 2021 do 12:00 hodin.

V Ostravě dne 01. 07. 2021
Ing. Rostislav Rožnovský
ředitele organizace
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