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Žatecká teplárens ká, a.s.

tÍ''

a.s.

Žatecčp.3149
438 01 Žatec

Vyzývá zájemce
k předloŽeni nabídky na plnění veřejné pod!imitní
sektorové veřejné zakázky zadávané při reIevantní činnosti
,,Dodávka dřevní štěpky pro tep!árnu Perč v Zatci pro
období roku 2023"

Yýzva zadaná dle zákona

č,. 13412016sb' a

interní směrnice

pro zad áváni veřejných zakázek

Žatec, Listopad 2022

Udaje o zadavateli
Název / obchodní Íirma:

Žatecká teplárenská, a. s.
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajslqlm
'soudem v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 794

rčo:

646 s0 87r

Adresa sídla:

Žatec ěp.3149,438 01 Žarcc

Osoba zastupuj ícízadav ate|ez

Jaroslav Hladký, předseda představenstva
Petr Hanzl' člen představenstva
Ing. Jan Sulík, člen představenstva

Kontaktní osoby zadav atele :
Telefon:
E-mail:

Jan Andreovský' náměstek pro
+420 731 661 712

DIč:

c264650871

ýrobu a distribuci

andreovsky@ztas.cz

Vladimír Vančura, vedoucí útvaru vyroby
+420 412315 414
vanatta@ztas.cz

Telefon:
E-mail:

WWW stránky zadavatele:
https:llv,rv,rw.ztas.czl
Adresa profilu zaďavatele: https://www.vhodne-uverejneni.czlprofil/zatecka-teplarenska-a-s
Identiťrkátor profilu zadavatele veYYZ : Z2020-030484

cl.

1

Klasifikace předmětu poptávky

Název:
Kód CPV:

paliva nabázi dřeva

09III400-4
Čt. z

Název poptávky
Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatcipro období roku2O23

čt. s
Identifikace paliva
Dřevní štěpka.je pro interní potřeby stanovení výhřevnosti rozdělena do třech druhů

a) Zelená štěpka - štěpka získaná z lesních, parkových a náletoqfch proŤezávek a po lesní
těžbě.Lzev ninaléztnejen části drobných větví, ale také listí, případně zelené jehličí.obsah
dřeva je více jak 55 %. obsah zelené hmoty a hrabanky max. do 45Yo, z toho hrabanky do

20%.
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b) Hnědá štěpka _ štěpka získaná ze zbytkových částíkmenů a větví, obsah dřeva vice než
70%. obsah hrabanky ďo 30oÁ vč. kůry max. do 15%.

c) Bíla štěpka -

štěpka obsahuje nejméně 90%o dřeva. nepatrné mnoŽství kůry jehličía listí,
neobsahuje hrabanku.

Všechny tři druhy musí splňovat způsoby využiti biomasy podle $ 4, odst. 1 a) bod 1' a odst. 2
a) bod 1. abude splňovat zaÍazenídle přílohy č. 1 tabulky č.1, kategorie 2, písmeno o), q),
vyhlášky č. 11012022 Sb. v platném zněni,

Viz Příloha č. 4.

cl.4
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie 02,která se bude dopravovat
technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KoHLBACH s posuvným roštem
konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také můžebýt před vsazením do
technologie uskladněna na deponii teplárny. Zdroj, na kterém probíhá spalování pro výrobu
tepla a elektrické energie je pod úrovní20 MW (tepelného příkonu)'

čt. s
Nabízenémnožstvíročnídodávky v tunách
Harmonogram dodávek pro období 2023 uchazeč vyplní v příloze č. 5.
PoŽadavek zadavate\eje, aby ročníobjem dodávek byl rozdělen do všech měsíců' Nesplněním
tohoto požadavku můžebýtuchazeč, vyřazen.
Předpokládané cílovémnoŽství ročnídodávky při předpokladu výhřevnosti cca 10
5000 t.

-

11 GJ/t

je

cl.6
Kvalitativní znaky paliva
6.1. PoŽadujeme palivo těchto parametrů:

1) Frakce

30 -150 mm (ojediněle kusy dřeva do průměru 100 mm)

2) Obsahvody 8 -55%
3) Sypná hmotnost 160 _ 350 kg/m3
4) Výhřevnost 7_ 15 GJ/t
5) Obsah popelovin Ad I - 5 %
6'2. Záklaďní nepřípustné vady paliva

1)

2)
3)
4)

:

V

jednotlir,ych dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích |átek, zeminy, písku,
různých minerálů a kamenů.
Nesmí být pouŽito podzemní části rostlin a kmenů'
Nepřípustné jsou jakékoli příměsi plastů a kovové části.
Příměs kusového sněhu a ledu je nepřípustná' Připouští se pouzenámtaza a sníh při
dopravě k odběrateli.
Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perčv Žatci pro období roku2023
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5) Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádnéškodlivélátky (např. barvou

natřené,

impregnované chemické přípravky, zbytky chemických lepidel apod.).

Nesplnění jednolro z výše uvedených kvalitativních znaků opravňuje zadavatele
nabídky.

k vyÍazeni

Pokud pÍirealizaci dodávky budou zjištěny výše specifikované nepřípustné vady anedodržení
kvalitativníclr znaků, je zadavatel oprávněn dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo
poŽadovat slevu minimá|ně25 oÁ zceny dodávky.

CI.7
Způsob zpracování nabídkovéceny a platební podmínky
Nabídky budou podány pro období rcku2023.
Rozdělení dodávek dle kategorie štěpky, včetně ceny vyplniuchazeě v Příloze č. 5 a cenu i na
Krycím listu (Příloha č. 1) s tím, že :
a) Cena smluvní je nepřekročitelnáaplatnápo celé nabízené období.
b) Nabídková cena bude včetně dopravy a bude uvedena bez DPH.
c) Cenazapalivo bude v Kč zadodanou energii v palivu - Kč/GJ.
d) Na dodané palivo a vykonané služby vystaví dodavatel daňový doklad jedenkrát měsíčně,
vŽďy zauplynulý měsíc se splatností 30 kalendářních dní'
e) Ke každéfakturované dodávce budou vystaveny dokumenty a záznamy od ýrobce nebo
dovozce paliva dle $8 odst.1 Vyhlášky ě.II0l2022 Sb. v platnémzněni a příslušné
části A přílohy č.3 této vyhlášky.

cr.8
Způsob zjišt'ování dodaného množství
Přejímka paliva se bude řídit dle Technických podmínek přejímky biopaliv v Příloze č.4, kterou
uchazeč na Znamení souhlasu podepíše a orazitkuje.

cl.9
Smluvní pokuty a sankce

1)

Pokud se dodavatele dostane do prodlení s dodáním objednané biomasy, je povinen zaplatit
Zadavateli smluvní pokutir ve výši 10.000, -Kč zakažďý den prodlení s dodáním biomasy'

2)

Neobjednané palivo jak do množství,tak do dohodnutého sortimentu, či kvality je
odběratel oprávněn vrátit, případně reklamací požadovat slevu. Sleva bude dohodnuta
oběma stranami.

cr.
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Doba a místo plnění zakázky

10.1. Doba plnění
Zadavatel poŽaduje plnění veřejné zakázky na dodávku na dobu určitou a to:
po jednoho roku s termínem zahájení

aukončeníplnění zakázky: od 01.01.2023 do3t.l2.2023,

které je Ťízeno smlouvou dle přílohy č. 7

Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč,v Žatci pro období roku2023
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l0.2.

Místo plněnÍ

Místo dodávek paliva je skládka paliva v areálu teplárny Perč v Žatci.

čt. rt
ostatní podmínky dodávky
1)

2)
3)
4)

Množstvípaliva se bude aktualizovat vždy pomocí týdenního plánu ve čtvrtek týdne
předchozího.
V případě uzavÍení, rámcové kupní smlouvy bude tato sjednána na dobu jednoho roku 2023.
Výpovědní lhůta je 6 měsíců.
Dodávky paliva budou realizovány v topné sezóně nepřetrŽitě' mimo topnou sezónu v
pracovní dny od pondělí do pátku 7:00 - 17:00 hodin. Pokud bude dodávkarealizována
mimo tyto hodiny, je nutné se individuálně domluvit s pověřeným pracovníkem. Zahájení
aukončení topné sezóny oznámí odběratel.

čl. tz
Kvalifikačnía ostatní požadavky
12.1. Splnění základní způsobilosti účastníkprokáže:

-

čestným prohlášením uchazeče, které je Přílohou č.2 tétoYýzvy

12.2. Splnění profesní způsobilosti účastníkprokáže:

-

Ve vztahu

-

dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímupředmětu poptávky,
zejména dokladem prokazujícím příslušnéŽivnostenské oprávnění či licenci.

k

Českérepublice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokudjiný právní předpis zápís do takové evidence vyžaduje.

12.3. Splnění ekonomické kvalifikace účastníkprokáže:

-

čestým prohlášením dle Přílohy č. 3 této Yýzw
čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokývá
minimálně 500 000,00 Kč podepsané osobou oprávněnou zauchazeče jednat, případně
příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva
bude v takovém případě uzavŤena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu
smlouvy o dílo.

12.4. Sptnění technické kvaliÍikace účastníkprokáže:

a'

uchazeč splňuje tento kvalifikačnípředpoklad, pokud v posledních 3 letech poskytl
alespoň 3 služby spočívající
v dodávkách paliva, které je předmětem poptávky,
v nabizeném nebo vyššímmnožství.

b.

uchazeě splňuje tento kvalifikačnípředpoklad vlastnictvím nebo dlouhodobým
pronáj mem následuj ícízpr acov atelské techno lo gie
:

o
o

Minimálně

1

štěpkovačnebo drtič o

Minimálně

1

dopravní Souprava min 18 tun

ýkonu minimálně

5 t/h
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V případě, že uchazeč má zpracovatelskou technologii v dlouhodobém pronájmu, prokáže
smlouvou minimálně do roku 2023 pro účelydle přílohy č. 7a nebo čestným prohlášením,
že nejpozději při podpisu smlouvy předloží smlouvu na dlouhodobý pronájem technologie.

c.

uchazeč splňuje bod I2.4b i v případě, že využívá subdodavatele se zpracovatelskou
technologií a zázemi pro ýrobu biomasy dle I2.4b. V takovém případě je dodavatel
povinen předložit smlouvu se subdodavatelem, na zák|adě' které se subdodavatel
zavazuje poskytnout dodavateli plnění, ke kterému se prokazované kritériumvztahuje.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením.

Podmínky pro splnění technické kvalifikace jsou zvoleny zejména s ohledem na zvýšení
bezpečnosti zajištění dodávek štěpky a potlačenínabídek se spekulativním charakterem nebo
nabídek bez zajištěných qýrobních kapacit v řetězci. ZadavateI kvalifikačním kritériem klade
ďiraz na uchazeče, kteří prokážou vlastnictví nebo zasmluvněnou disponibilní kapacitu
technologického vybavení pro výrobu a dodávku štěpky do místa plnění uchazeče'

ct.

13

Hodnotícía výběrová kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické ýhodnosti nabídek' a to podle nejnižší
jednotkové nabídkovéceny bez DPH (Kč/GJ).
Pro dodávky na rok 2023 mižebýtvybrán i více než jeden dodavateltak, aby zaďavatel naplnil
svou celoročníspotřebu paliva. Na základě nabídek uchazečůbude s jednotlivými vybranými
dodavateli smluvně sjednán odběr paliva v rozmezi 0 - 100 oÁnabídnutého objemu paliva.

cl.
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Obsah a forma nabídky
Nabídka bude v tomto složení

:

1) krycí list nabídky s identifikačnímiúdaji uchazeěe a s uvedeným obsahem nabídky a
prohlášení podepsané osobou oprávněnoujednatjménem uchazeče, ze kterého vyplývá,
Že je uchazeě vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu v délce 60 dní
(Přítoha č.1 této výzw),

2) dokladyprokazujícísplněníkvalifikace,včetněPřílohč..2a3,včetněbodu72.2.,I2.4.a.,
12.4.b., resp. 1 2.4.c.).

3) potvrzená PříIoha č. 4.
4) výše nabídkovéceny a harmonogram

dodávek _ příloha č.5.

5) čestnéprohlášení o vztazíchs Žateckou teplárenskou - příloha č. 6
6) vyplněný a podepsaný návrh Smlouvy oprávněnou osobou (příloha
7) soupis subdodavatelů

č. 7)

Jednotlivé listy budou pevně spojeny. Nabídky se podávají v českémjazyce, písemně a ve lhůtě
pro podání nabídek.

Nabídky se podávají v uzavŤenéobálce označenénázvempoptávky:

Dodávka ďevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci pro období roku2023
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,,Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatcipro období roku 2023." -

NEOTVÍRAT !!!

a opatřené nauzavÍení obálky razítkem, případně podpisem oprávněné osoby uchazeče. Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Před

s1

ícíkontrol

Krycí list nabídky

e žeŤádné

do

Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č'6

Čestnéprohlášením uchazeče - základní
Čestným prohlášením - ekonomická
Technické podmínkv

Dodávky acenapaliva
Čestnéprohlášení - vztahk zadavateli
Splnění profesní kvalifikace
Čestným prohlášením - poiištění
Splnění technické kvalifikace
Návrh smlouvy včetně doplnění

BoďI2.2
Bod 12.3. výzvy
Bod I2.4 výzvy
Příloha č.7
Pokud ie předmětný

Seznam subdodavatelů

cr.
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Termín a místo podání nabídek
Termín podání nabídek:
Místo podání nabídek:
Termín otevírání obálek
Místo otevírání obálek :

do 16. 12.2022,12,00 hodin
sídlo zadav atele výzvy , Žatec čp. 3149,43 8 01
Zatec
:

16. 12.2022 ve 12,10 hodin
sídlo zadav atele výzvy, Žatec čp. 3 l49,43 8

0

l

Zatec

Nabídky je možnépodat kažďý všedníden (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 podatelno u zadav atele.

čt. ro
Ostatní práva a povinnosti

1)

Žabckáteplárenská, a.s. si vyhrazuje právo poptávkové Ťízenízrušitbezudánídůvodu.

2) Vybraný uchazeč podléhá prověření Českou spořitelnou' a.s.

(poskytovatelem úvěru
Žateckéteplárenské' a.s.) a Česká spořitelna, a.s' si vyltazujeprávo prověřit kupní smlouvu
a bonitu dodavatele.

3)

Zaďavatel si vyhrazuje právo požaďovat dodatečnéinformace o společnosti uchazeče nebo
parametrech nabízenédodávky.

4)

Vybraný uchazeě zajistí seznámení všechny řidiče dopravce s dopravním řádem odběratele.
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5) Vybraný uchazeč zajisti odpovědnou kontaktní osobu,

oprávněnou jednat za dodavatele
jednání
plné
pro
přímo
nebo
na
základě
doloŽení
moci
o dodávkách paliva.
buď

6) Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami

uvedené v této
je
poptávce' Příloze č.4, PÍiloze č.6 nebo Příloze č. 7 a prohlašuje, že
bude plnit a
respektovat po celé poptané období.

7) od

dodavatele, který nepředloží nabídku na tuto poptávku a ztoho důvodu se nezúčastní
soutěŽe, nebudou v období roku2023 přijímány žáďné dodávky štěpky.

8)

Zaďavatel upozorňuje,že za vyčísleníváhy dodávky v areálu Perč (netto dodávky) účtuje
100 Kč/soupravu.

9)

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníkazadávaciho Ťízeni z důvodůstanovených
zákonem č. I34l20l6Sb v platném znění a to kdykoliv v průběhu zadávaciho Ťízeni.

si vyhrazýe ptávo odmítnout podpis jakéhokoliv smluvního nebo jiného
dokumentu týkajícíhose předmětu zakázky.

I0) Zadavatel

II)

Zaďavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy, o plnění předmětu zakázky a
upřesnit její konečnéznění bez omezeni, a to bez ohledu na počet takto oslovených
uchazečů.

12) Zaďavatel m:ůžepřed konečným termínem pro podání nabídek upřesnit zadávací
dokumentaci tím, že poskytne uchazečům dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám
formou dodatku k zadávací dokumentaci. Upřesnění můŽe být provedeno zjakéhokoliv
důvodu, ď už z vlastní iniciativy nebo jako důsledek vyjasňováni požadavků uchazečůna
dodatečné informace k zadáv acim podmínkám.
Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslemdodatku.
Dodatek bude zaslán elektronickou poštou všem uchazečtlm, kteří byli osloveni nebo kteří
si požádali o zadávaci dokumentaci, a tato jim byla předána l zaslána. Zžlroveňbude dodatek
umístěn na internetové stránky zadavatele k zaďávací dokumentaci. Uchazeč je povinen
sledovat případná upřesnění zadání a dokumentace na profilu zadavatele
https ://www.vhodne-uverej neni. c/profi l/zatecka-teplarenska-a-s

13) Zadavatel si vyhrazuje právo zveŤejnit oznámeni o vyloučeníúčastníkazadávaciho iízeni
nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit
zaďavatele

Y Žatcidne

16. 11.2022

Jaroslav Hladký, předseda představenstva

Petr Hanzl, člen představenstva
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