Žatecká teplárenská, a.s.
Žatec čp. 3149
438 01 Žatec

VÝZVA
k předložení nabídky v poptávkovém řízení
na zpracování Energetických posudků jako příloh k
žádostem o podporu v rámci Výzvy III programu podpory
Úspory energie v SZT vyhlášenou v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 – 2020

Žatec, prosinec 2018

Údaje o zadavateli
Název / obchodní firma:

Žatecká teplárenská, a.s.
Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

IČO:
DIČ:

646 50 871
CZ64650871

Adresa sídla:

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

Osoba zastupující zadavatele:

Ing. Petr Šmíd, předseda představenstva
Ing. Lukáš Seidl, člen představenstva
Mgr. Jiří Karas, člen představenstva

Kontaktní osoby zadavatele:
Ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:

Ing. Lukáš Seidl, technický náměstek
+420 412 375 405
seidl@ztas.cz

Ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:

Ing. Miroslava Schönbeková, ekon. náměstkyně
+420 412 375 407
schonbekova@ztas.cz
Čl. 1
Klasifikace předmětu poptávky

Název:

Poradenství v oblasti energetické účinnosti.

Kód CPV:

71314300-5
Čl. 2
Předpokládaná cena předmětu poptávky

Předpokládaná cena za zpracování energetických posudků je cca 200 tis. Kč.
Čl. 3
Název poptávky
Energetické posudky pro žádosti o podporu.
Čl. 4
Vymezení předmětu zakázky
Zpracování energetických posudků jako příloh k žádostem o podporu v rámci Výzvy III
programu podpory Úspory energie v SZT vyhlášenou v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, jejímž řídícím orgánem je
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Každý dílčí energetický posudek bude zpracovaný podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č.
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480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016
Sb. případně, je-li to relevantní i posudek podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona.
Energetické posudky budou zpracovány na tyto dílčí projekty:
a)
b)
c)
d)
e)

Energetická optimalizace města Žatce, projekt VS-F, H1v celkové hodnotě 17,5 mil. Kč,
Energetická optimalizace města Žatce, projekt VS-3 v celkové hodnotě 22,0 mil. Kč,
Energetická optimalizace města Žatce, projekt VS-1v celkové hodnotě 35,0 mil. Kč,
Energetická optimalizace města Žatce, projekt řídící systémy v celk. hodnotě 15,0 mil Kč,
Energetická optimalizace města Žatce, projekt Na Homoli v celkové hodnotě 35,0 mil. Kč.

Každý z dílčích energetických posudků bude zpracován na každý projekt samostatně,
každý energetický posudek bude samostatně předáván a přebírán a každý bude i
samostatně naceněn.
Čl. 5
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je přílohou č. 4 této poptávky a je jí možno zdarma obdržet u
zadavatele v elektronické podobě.
Čl. 6
Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
6.1.
a)

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč ve své nabídce uvede samostatně cenu za zpracování energetického posudku na
každý dílčí projekt předmětu poptávky bez DPH.

b) Dále uvede cenu celkem, ta bude součtem všech cen za zpracování energetických
posudků, které jsou předmětem poptávky bez DPH.
c) Samostatně uvede příslušnou DPH.
d) Cena bude sestavena jako nejvýše přípustná.
e) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících
s plněním předmětu zakázky.
6.2. Platební podmínky
a) Za realizaci předmětu poptávkového řízení vystaví zhotovitel pouze dílčí konečné faktury
za jednotlivé projekty samostatně konečnou fakturu se splatností 21 dní.
b) Vystavování zálohových faktur zadavatel nepředpokládá.
Čl. 7
Doba a místo plnění zakázky
7.1.

Doba plnění

Plnění předmětu poptávkového řízení se předpokládá v době od 10.01.2019 do max.
28.02.2019 pokud se zadavatel s uchazečem nedohodnou jinak.
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Místo plnění

7.2

Místem plnění je sídlo zadavatele.
Čl. 8
Kvalifikační a ostatní požadavky
8.1. Splnění základní způsobilosti účastník prokáže:
-

čestným prohlášením uchazeče, které je Přílohou č. 2 této Výzvy

8.2. Splnění profesní způsobilosti účastník prokáže:
-

ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

-

dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu poptávky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

-

oprávnění dle §10 - Energetický specialista Zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření
energií v platném znění

8.3. Splnění ekonomické kvalifikace účastník prokáže:
-

čestným prohlášením dle Přílohy č. 3 této Výzvy

-

čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá
minimálně 1.000.000,00 Kč podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat,
případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná
smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den
podpisu smlouvy o dílo.

8.4. Splnění technické kvalifikace účastník prokáže:
-

uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech poskytl
alespoň 3 služby shodných nebo podobných předmětu zakázky s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením.
Čl. 9
Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to podle nejnižší
jednotkové nabídkové ceny bez DPH.
Čl. 10
Obsah a forma nabídky
Nabídka bude v tomto složení :
1) krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky a
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá,
že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu v délce 60 dní
(Příloha č. 1 této výzvy),
2) doklady prokazující splnění kvalifikace, včetně Příloh č. 2 a 3,
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3) Vypracovaný návrh smlouvy, která zohlední požadavky této výzvy, podepsaný
oprávněnou osobou.
Jednotlivé listy budou pevně spojeny. Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání
nabídek.
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem poptávky:
Výzva „Energetické posudky pro žádosti o podporu.“ - NEOTVÍRAT !!!
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa.
Čl. 11
Termín a místo podání nabídek
Termín podání nabídek :
Místo podání nabídek :

do 04.01.2019, 12,00 hodin
sídlo zadavatele výzvy, Žatec čp. 3149, 438 01
Žatec

Termín otevírání obálek :
Místo otevírání obálek :

04.01.2019 ve 13,00 hodin
sídlo zadavatele výzvy, Žatec čp. 3149, 438 01
Žatec

Nabídky je možné podat každý všední den (Po-Pá) v době od 7,00 hod. do 15,00 hod.
v podatelně zadavatele, poštou nebo kurýrem. Za doručenou se považuje zásilka, která byla ve
stanoveném čase převzata podatelnou zadavatele.
Čl. 12
Ostatní práva a povinnosti
1) Žatecká teplárenská, a.s. si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit bez udání důvodu.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace o uchazeči nebo jeho
společnosti.
3) Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedené v této
poptávce a prohlašuje, že je bude plnit a respektovat po celé poptané období.
V Žatci dne 10.12.2018

Ing. Petr
Šmíd
Ing. Petr Šmíd, předseda představenstva

Ing. Lukáš Seidl, člen představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Petr Šmíd
Datum: 2018.12.10
09:20:06 +01'00'

………………………………………….

Lukáš
Seidl

Digitálně podepsal
Lukáš Seidl
Datum: 2018.12.10
09:20:35 +01'00'

………………………………………….
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