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Žatecká teplá rens ká, a.s'
a.s

Žatecčp.3149
438 01 Žatec

Vyzývá zájemce
k předIoŽeni nabídky na plnění veřejné zakázky maIého
rozsahu akce
,,Realizace pohotovostního skladu olejů"
Zakázka pokývá změnu uŽívání části stávajícího objektu uhelné kotelny
diesel agregátu na pohotovostní sklad olejů, 438 o1 Žatec.

-

místnost

Yýzvazadanádle interní směrnice pro zadáváni veřejných

zakázek malého rozsahu

Žatec,červenec 2022

Úaaje o zadavateli
Název / obchodní firma

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

:

ICO:
DIč:

646 s0 87r

Adresa sídla :

Žatec čp. 3149,438 01 Žatec

c264650871

Zad,avatel zastoupen

Jaroslav Hladký

:

předseda představenstva
Petr Hanzl

člen představenstva

Ing. Jan Sulík
ělen představenstva

Kontaktní osoby zadavatele

Ing. Pavel Jonáš, ředitel společnosti

:

Kontakt : tel. 412 375
e-mail jonas@ztas.cz

405, mob. 731 452 134

Ing. Jan Andreovský Ph.D., náměstek pro

distribuci

ýrobu

a

Kontakt z tel.4I2 375 406,mob.731 661 712
e-mail andreovsky @ztas.cz

Vladimír Vančura, vedoucí ýroby
Kontakt z tel. 412 375 414, mob. 605 2tI 725
e-mai
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čt. t
Předmět zakázky
Název

:

,'Realizace pohotovostního skladu olejů".

Čl.z
Vymezení předmětu zakázky
2.1. Předmětem výzvy k podání nabídek je (stručný popis):
Předmětem stavby je změna užíváníčásti objektu uhelné kotelny
agregéÍ.a o stavební úpraly - změna dokoněené stavby.

cr.3
P

ředpokládaná hodn ota zaká,zky

Předpokládaná hodnotazakézky v Kč bez DPH je cca 500 tis' Kč
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-

místnosti pro diesel

Čl.l
Termíny výzvy, doba a místo plnění předmětu zakázky
4.1.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka mísja plnění se uskutečnídne 05. 08. 2022 v 09,00 hodin. Staz uchazečův sídle
zadavate|e v Žatci č.p. 3149, 438 O1 Žatec. IJchazeě zašle informaci o účastina email:
andreovsky@ztas.cz do 18 hodin dne 03. 08.2022.

4.2.Termín a místo podání nabídek
Nabídky budoupřijímány do 15. 08.2022,09.00 hodin.
Místempodání nabídek je sídlo zadavateleýzvy,tj'Žatecčp.3149,438 01 Žatec.
4.3.

Termín a místo otevírání obálek

Termín otevíráníobálek je dne 15' 08.2022 v 10,00 hodin v sídle zaďavatele,tj. Žarcc čp.
3149,438 01 Žatec.

4.4.Doba plnění
Předpokládaný termín předání staveniště
do 16.92022
Předpokládaný termín předání předmětu díla
do 14' 10.2022
Případně uchazeč navrhne termíny (mimo ÍIl2022 a 1212022 a0I_0312023)
4.5.

Místo plnění

Zájmové území'stavby Se nacházi v areálu výtopny Perč v Žatci na st.p.č.3991 a
p.p.č.5172lI4, parcelách vedených Katastrálním úřadem Ústeckého kraje, katastrálním

pracovištěm Žatec,pro katastrálniuzemi a obec Žatec.

čt. s
Zadáryací dokumentace

Zadávací dokumentaci zpracovala projekčnía inženýrská firma
Závoďu miru 584/7 ,360 I] Karlovy Vary - Stará Role.

KV

engineering spol. s r. o.'

Na stavbu je vydáno dne 31. 01. 2022 Stavebním úřadem v Žatci Stavební povolení čj.
IMUZA 4625t2022.
5.

1. Údaj e o m ístě vyzvednut

í zadáv

ací dokum entace

Zadávací dokumentace je přílohou ýzr,y v elektronické podobě nebo bude poskytnuta na
základě Žádosti uchazeče v sídle zaďavatele, po dohodě je moŽné i poskytnutí jiným
způsobem nazák|adě poŽadavku přes kontaktní osoby uvedené v záhlavi.
Dokumentace je zďarma. Součástízadávaci dokumentace
stavbu a vyjádření sít'ařů v elektronické formě.

je znění Stavebního povolení na

cl.6
Vymezení, požadavky a účelplnění předmětu zakázky
6.1.Yymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o změnu uŽíváni dokončenéstavby v části objektu uhelné kotelny po rozdělení
místnosti pro diesel agregát a o stavební úpravy.
3
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o.z. Úcet lžívánístavby

Účelem stavby je změna uživáníčásti stávajícího objektu uhelné kotelny _ původnímístnost
diesel agregátu po rozděleni vyuŽítí nově vzniklé části na pohotovostní sklad olejů.
6.3.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.
6.4.

ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nevyŽaduje ochranu podlejiných právních předpisů

plnění
Rozsah dodávky bude zabezpečen v rozsahu dle dokumentace. Dodávkou stavebních a
montážníchprací a konstrukcí Se pro účelypředmětu plnění rozumi dodávka všech prací,
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných
zkoušek, revizí azpracování dokumentace skutečnéhoprovedení díla. Vybraný uchazeč bude
povinen v rámci předmětu díla provést veškerépráce, sluŽby, dodávky a výkony, kteých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončenía předání dila a uvedení do
6.5. Požadavky na rozsah předmětu

řádného provozu.

Nedílnou součástídodávky dále bude

a) Dokumentace skutečnéhoprovedení díla.
b) odvoz a ekologická likvidace (recyklace)

c)
d)
e)

f)

g)

suti a ostatních materiálů, které vzniknou jako
odpad při realizaci díla. Písemný doklad o předepsané likvidaci odpadů ze stavby se
zÍejmým odkazem na stavbu. Bude pouŽito pro kolaudačnísouhlas.
Čistoni atdržbaznečištěné
místníkomunikace vlivem provádění stavebních prací
Zpracování apředání dokumentace o zkouškách arevizích, které budou součástídíla.
Dodány budou veškerédoklady potřebné kpŤevzetí stavby' resp. schválení díla k provozu
v českémjazyce.
Předání atestů pouŽitých materiálů azaÍizeni v českémjazyce.
Veškeré zabezpečení anezbytné značenístaveniště, značky apod.

63. Účet předmětu plnění veřejné zakázky
Účelem stavby je uskladnění:
oleje skladovaných na dřevěných paletách v sudech (200 l)
dle projektu (příloha č. 5)

a v kanystrech (20 l) v rozsahu

6.4 Záruka za dílo
Záruka za dilo j e požadov ána 60 měsíců.

Čl.l

Kvalifikačnía ostatní požadavky

7.1. Splnění základní způsobilosti účastníkprokáže:

čestným prohlášením uchazeče' které je přílohou č. 1 této Yýrvy
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7.2. Splnění profesní způsobilosti účastníkprokáže:

- ve
-

-

vztahu k Českérepublice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokudjiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímupředmětu veřejné
zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušnéživnostenské oprávnění či licenci.
dokladem prokazujícím, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (osvědčenímo autorizaci
podle zákona č,. 36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve ýstavbě ve zněni
pozdějšíchpředpisů pro obor pozemní stavby.
Dalšíoprávnění, uvedena v zadávací dokumentaci, nezbyÍná pro zajištění
kval i fi ko vaný ch p o stupů pro r e alizaci zakázky .
Uchazeč můŽe předloŽit i dalšícertifikáty systému managementu kvality, které se
týkď1i předmětu poptávky' pokud je vlastní'

7.3. Splnění ekonomické kvalifikace účastníkprokáže:

-

čestným prohlášením dle přílohy č,.2 tétoYýzvy

čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokývá
minimálně 1,0 mil. Kč podepsané osobou oprávněnou za uchazeěe jednat' případně
příslibem pojišt'ovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva
bude v takovém případě uzavŤena a předloŽena zadavateli nejpozději v den podpisu
smlour,y o dílo.

7.4. Splnění technické kvaliÍikace účastníkprokáže:

-

V

předloŽením seznamu stavebních prací poskytnutých účastníkemza posledních 5 let
pŤed zahájením zadávacího Íizeni včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejýznamnějších ztěchto prací; přičemž Seznam bude obsahovat uvedení
ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s uvedením kontaktní osoby, u
které lze ověřit pravdivost informací uvedených uchazečem. IJchazeě předloŽí
realizaci minimálně 3 akcí obdobného charakteru v uplynulých 5 letech o finančním
objemu nejméně 0,5 milKč bez DPH.

případě vyuŽití poddodavatelských sluŽeb uvede uchazeč v nabídce identiťrkaci

kooperuj ícíchsubj ektů.

Doklady o kvaliťrkaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit

čestným prohlášením nebojednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle $ 87

,,zzvz"

cl.8
Hodnocení, nabídková cena předmětu plnění a členěnínabídky
8.1. Způsob hodnocení

nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to podle Nejnižší
nabídkovéceny (bez DPH).
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8.2. Cena a požadavky na platební podmínky

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná

a

nepřekročitelná_ v členění:

o
o
.

Práce a dodávky HSV
Práce adodávky PSV
Vedlejšírozpočtové náklady

celkem bez DPH
a
celkem včetně DPH

Úhrada za dilo bude provedena po předání a pÍevzetí dokončených prací popř. jejich části v
případě dohody se zadavatelem na zák|adě faktury se splatností min. 30 dní. Platby za
jednotlivá dílčíplnění budou prováděny na záklaďě objednatelem odsouhlasených protokolů o
předání a pŤevzetí jednotlivých plnění. Zhotoviteli vznikne nárok na zap|acení dílčíceny
plnění teprve na základě podpisu protokolu o předání a pŤevzeti plnění oběma smluvními
stranami. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnějšíplatební nabídky.
8.3. obsah a forma nabídky

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeěe a s uvedeným

obsahem nabídky a
prohlášenípodepsané osobou oprávněnoujednatjménem uchazeče, ze kterého vyplývá,žeje
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávaci lhůtu v délce 60 dní (příloha č. 3
této výzvy)

- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (příloha č.4)
- Úše nabídkovéceny V předepsaném členění
-

položkoý rozpočet

- termíny

plnění, harmonogram prací

- poskytnutá záruka za dilo vyjádřená v měsících

- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek

nabídky se podávají v uzavřené obálce označenénázvem veřejné zakázky:

Yýzva,,Realizace pohotovostního skladu olejů". _

PRo OTEVIRANI OBALEK
být uvedena adresa uchazeče.

NEoTVÍnar pŘno TERMÍNEM

!!! a opatřené na uzavřenírazitkemuchazeče. Na obálce musí

Před předlo ženímnabídky si nabízejicíkontroluje , že řádně zkompletoval do nabídky
Cestné prohlášením uchazeče - základní
Cestným prolrlášením - ekonomická
Cestným prohlášením - poiištění
Krycí list nabídky
Návrh wplněné a podepsané Smlouw
Splněrrí profesní kvalifi kace

Příloha č.1
Příloha č.2 (bod 1.3. wzvy)
Bod 7.3. výzvy
Příloha č.3
Příloha č.4

Bod7.2
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Boď7.4 vÝzvy
Bod 8.2. výzvy

Splnění technické kvalifikace
Cena a ieií členění
Termíny plnění a HMG prací
Položkový rozpočet
Seznam subdodavatelů

dle požadavků 4.4. výzvy a doplnění SoD
Bod 8.3. výzw
Pokud ie předmětný

čt. q
Ostatní práva, povinnosti a informace
Žatecká teplárenská, a.s.
udání důvodu.

si vyltazuje právo toto výběrové Ťízenímalého rozsahu zrušitbez

Zadavatel si vyhrazuje právo poŽadovat dodatečnéinformace o společnosti uchazeče nebo
parametrech nabízenédodávky a instalace.

Vybraný uchazeě zajistí odpovědnou kontaktní osobu, oprávněnoujednat za dodayatele buď
přímo nebo na základě doloženíplné moci pro jednání o realizaci díla.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, Že souhlasí se všemi podmínkami uvedené v této
a jejich přílohách a prohlašuj e, že je bude plnit a respektovat.

poptávce

Zadavatel si r,ryhrazuje právo odstoupit od objednání předmětu díla v případě, že dodavatel
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávaciho Íizení.

Uchazeě můŽe být informován o ýsledku výběrového Ťízeni nebo upřesněni zadávací
dokumentace prostřednictvím profilu zadavaÍele. Zadavatel doporučuje uchazeěi sledovat
profil zaďavatele.
Zadavate| můžepřed konečným termínem pro podání nabídek upřesnit zadávací dokumentaci
tím, že poskytne uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám formou dodatku k
zadávací dokumentaci. Upřesnění můŽe být provedeno zjakéhokoliv důvodu, at' už z vlastní
iniciativy nebo jako důsledek vyjasňování požadavkůuchazečůna dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.

Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadoým číslemdodatku. Dodatek
bude zaslán elektronickou poštou všem uchazečům, kteří byli osloveni nebo kteří si poŽádali
o zadávací dokumentaci' a tato jim byla pÍedána/zaslána. Zároveň bude dodatek umístěn na
internetové stránky zadavateIe www.ztas.cz k zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen
sledovat případná upřesnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit II. kolo výběrového Ťízeni.

Y Žatci dne25. 07.2022
Žatecká teplárenská,

Zastoupena

:

a.

s

Ing. Pavel Jonáš

ředitel společnosti
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