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Vyřizuje: Pohanka Vít
tel: 519 311 365 , mobil 731 428 224
e-mail: vit.pohanka@breclav.org
fax: 519 311363
Datum: 24.5.2012

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) směrnice Rady města Břeclavi č.
2/2012, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
rozhodla Rada města Břeclavi na svém 39. zasedání dne 23.5. 2012 o vypsání veřejné
zakázky malého rozsahu na služby na:
„Aktualizace územní energetické koncepce pro město Břeclav"
jejíž maximální předpokládaná hodnota činí 335.000,- Kč bez DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Město Břeclav
Náměstí T.GM. 3
690 81 Břeclav
801 / obec
00 28 30 61
CZ 00 28 30 61
519 311 111
519 572 334
www.breclav.org
posta@breclav.org
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta

Právní forma :
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
http://
e-mail:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
města
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: Vít Pohanka
2. Předmět veřejné zakázky

Obsah koncepce
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace energetické koncepce města Břeclav.
Aktualizací (ÚEK) se rozumí převzetí podkladů, doplnění dat, vyhodnocení již zpracované
dokumentace a jejich promítnutí do výsledného návrhu ÚEK. Aktualizovaná územní
energetická koncepce bude zpracována jako dokument o hospodaření energií, v němž
jsou uvedeny hlavní východiska a cíle územních energetických koncepcí.
Metodická vodítka
Územní energetická koncepce bude vycházet ze státní energetické koncepce a
koncepce Jihomoravského kraje a bude obsahovat cíle a principy řešení energetického
hospodářství na úrovni města. Vytvoří podmínky pro hospodárné nakládání s energií

v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního
prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.
Aktualizovaná územní energetická koncepce bude zpracovávána dle metodického
vodítka daného nařízením vlády č. 195/2001 Sb. V souladu sním bude koncepce
zahrnovat:
• rozbor trendů vývoje poptávky po energii
• rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií
• hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a
kombinované výroby elektřiny a tepla
• hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití
energie
• řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření
uplatnitelných pořizovatelem koncepce.
Omezení předmětu plnění
Zpracovaná aktualizace Územní energetické koncepce bude omezena z hlediska
zájmového území a řešených energií dle následujícího.
Koncepce bude přednostně řešit výrobu a distribuci tepla určenou pro vytápění a
přípravu teplé vody, a to zejména v centrální části města.
Koncepce se nebude zabývat elektrickou energií a zemním plynem, ledaže to bude
v jednotlivých posuzovaných návrzích relevantní pro řešení zásobování teplem (tepelná
čerpadla, kogenerační jednotky apod.).
Cílový stav platný v roce 2025 musí splňovat následující podmínky:
1. Zamezit poškozování životního prostředí (zejména v centru města) nepříznivými
vlivy způsobených případnými novými tepelnými zdroji
2. Sestavit strategický plán rozvoje moderního systému CZT, který bude odrážet
soudobé trendy, zejména pokračující snižování odběru zateplovanými objekty a
využití moderních alternativních a obnovitelných zdrojů tepla a elektřiny, které
budou mít pozitivní dopad na životní prostředí a také do celkové ceny tepla.
3. Dosáhnout úrovně ceny tepla srovnatelné s cenou obdobných zdrojů za použitý
shodných topných médií.
Kontrolní dny
V průběhu zpracovávání energetické koncepce budou zhotovitelem zorganizovány
minimálně tři kontrolní dny, na kterých budou projednávány a odsouhlaseny návrhy řešení
a další postup prací.
Na kontrolních dnech se budou účastnit zástupci těchto organizací:
• rada města Břeclav
• Teplo Břeclav s.r.o.
• KA Contracting ČR s.r.o.
• DYJE, stavební bytové družstvo.
• Dva představitelé z družstev a SVJ dotčené oblasti
První kontrolní den se bude konat do 6 týdnů od okamžiku podpisu smlouvy o dílo.
Požadavky na digitální zpracování ÚEK
ÚEK bude zpracován v digitální formě na podkladu digitální katastrální mapy města a
bude obsahovat výkresovou, textovou a tabulkovou část.
Výstup pro potřeby zadavatele bude obsahovat:
• Digitální zpracování ÚEK odevzdané na CD-ROM (výkresová část v systému
MICROSTATION, textová a tabulková část v datovém formátu Microsoft WORD
nebo Microsoft EXCEL).
• Tištěné zpracování energetického dokumentu ve třech vyhotoveních.
3. Doba a místo plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě
plnění:

Předpokládaný termín zahájení služeb: 1.7.2012
Předpokládaný termín zahájení služby definuje termín, ve které zadavatel předpokládá, že
bude uzavřena smlouva o dílo mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.
Požadovaný termín dokončení služeb: 03/2013
Místo plnění: Město Břeclav
4. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. června 2012 v 10:00 hod.
Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na
podatelně na adresu: Město Břeclav, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.
Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí na podatelně v sídle zadavatele na výše uvedené
adrese.
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním
kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této výzvě.
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm.
a) až k) zákona, č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
Pravost a stáří čestného prohlášení

Dodavatel muže čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a přílohy, resp. seznamy předložit v prosté kopii a nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tzn. že požadavky
splňuje dodavatel který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.
Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56
předložením seznamu podobných významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
v prosté kopii.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnotící komisí určena ta, která splní veškeré
náležitosti stanovené tímto zadáním a současně bude obsahovat nejnižší nabídkovou
cenu. Pro hodnocení dle výše nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny včetně
DPH. U uchazečů, kteří nejsou plátci DPH, je rozhodující celková výše nabídkové ceny.
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako cena za kompletní dodávku. Celková nabídková
cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH. U uchazečů, kteří nejsou plátci DPH bude součástí nabídky taktéž
čestné prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH a že uvedená cena je pro zadavatele
konečná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s úplným a
řádným plněním předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů stím bezprostředně
souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném

oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do
doby dokončení předmětné zakázky.
8. Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou
cenu
Platební podmínky
Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy. Cena za předmět plnění bude uchazeči
uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného uchazečem po dokončení činnosti.
Splatnost faktury bude 30 dnů od předání investorovi.
Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
9. Obsah a forma nabídky
Nabídka
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, dále prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty, dále pak doklady a informace prokazující splnění kvalifikace a
ostatní doklady stanovené zadavatelem jako součást nabídky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou
doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního
rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí nabídky.
Podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené
názvem „VŘ - Aktualizace územní energetické koncepce pro město Břeclav NEOTVÍRAT", na které musí být uvedena taktéž adresa, na niž je možné zaslat nabídku
zpět, v případě, že bude nabídka doručena po lhůtě pro podání nabídek.
Zabezpečení nabídky
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn
nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo
možno žádný list volně vyjmout.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Úřední doklady a
listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Členění nabídky, obsah
Část 1 Dokumentace uchazeče
Dokumentace uchazeče musí obsahovat:

1.

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm
zapsaného nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních
předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky).

2.

Nabídka podaná společně více osobami bude za krycím listem obsahovat
originál listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky. Tato listina musí být opatřena razítky a podpisy
oprávněných osob všech účastníků společné nabídky.

3.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
-

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
včetně příloh, resp. seznamů

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán

-

doklad a oprávnění k podnikání

-

seznam významných služeb včetně osvědčení

Část 2 Nabídka
Nabídka musí obsahovat:
1. Návrh smlouvy (vlastní nabídka), který bude podepsán osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm
zapsaného v ostatních případech v rozsahu jednatelského oprávnění
(popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce
doložena) a opatřen otiskem razítka. U společné nabídky více osob bude návrh
smlouvy podepsán v souladu se smlouvou o sdružení (či jinými dokumenty
dokládající jejich vzájemný vztah).
2. V nabídce - návrhu smlouvy - musí být uvedeny kromě definice smluvních
stran zejména údaje
-

o výši nabídnuté ceny

10. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
Změna podmínek zadávací dokumentace, zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
známým uchazečům o veřejnou zakázku, kteří byli zadavatelem oslovení k podání
nabídky. V případě, že si uchazeč pomocí dálkového přístupu zajistí zadávací
dokumentaci, je v jeho zájmu dále sledovat internetové stránky města, kde budou veškeré
změny zadávací dokumentace zveřejněny. V opačném případě se uchazeč vystavuje
nebezpečí, že nebude obeznámen se všemi změnami a tudíž může být tato nabídka
z hlediska obsahu neúplná. Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení do uzavření
smlouvy nebo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
Vyloučení variantního řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni se stanovuje na 90 dnů.
V Břeclavi dne 24.5.2012.
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

á

