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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou postupem „otevřená výzva“ v souladu s vnitřním předpisem zadavatele

Název veřejné zakázky:

Technické plyny na rok 2019

Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma nebo název
/ obchodní firma nebo
Povodí Odry, státní podnik
jméno a příjmení:
Adresa sídla/místa
podnikání, popř. místa
trvalého pobytu:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26

IČO/DIČ:

70890021 / CZ70890021

Profil zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele:

Ing. Petr Kučera, ekonomický ředitel
Bc. Radomír Doležel, obchodní referent
tel: +420 596 657 346, +420 702 283 999
e-mail: radomir.dolezel@pod.cz

Kontaktní osoba:
Zbyněk Tučný, zásobovač MTZ
tel: +420 558 442 905, +420 602 481 140
e-mail: zbynek.tucny@pod.cz
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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v souladu s vnitřním předpisem zadavatele SGŘ 15/2017 Pravidla
a standardy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k elektronické komunikaci
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html.
Dodavatelé mohou podávat nabídky a elektronicky komunikovat se zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK pouze pokud jsou registrováni a přihlášeni v elektronickém nástroji E-ZAK. Každý dodavatel se
může registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/registrace.html. K dokončení
registrace může být vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo
kvalifikovaný elektronický podpis. Další informace k registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK jsou
uvedeny v uživatelské příručce dodavatele dostupné na adrese https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manualdodavatele-pdf. Kontakt na uživatelskou podporu elektronického nástroje E_ZAK je uveden na adrese
http://www.ezak.cz.
Doručení zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je okamžik přijetí zprávy na elektronickou adresu
adresáta (dodavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení zprávy nemá vliv, jestli byla adresátem
přečtena nebo jestli adresát obdržel upozornění e-mailem o doručení zprávy z elektronického nástroje E-ZAK.

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Druh veřejné zakázky malého rozsahu:

na dodávky

Klasifikace podle CPV kódu:

24100000-5 Průmyslové plyny

Předpokládaná hodnota:

1 700 000,- Kč bez DPH

1.1. Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dodávku technických plynů a pronájem
tlakových lahví (zásobníků) a poskytnutí dalších služeb a činností souvisejících s dodáním technických plynů na
období od 1.1.2019 do 31.12.2019. Předmět zakázky je podrobně vymezen v příloze č. 1 – Seznam technických
plynů 2019.
Požadovaná dokumentace k dodávkám technických plynů: dodací listy, technická specifikace produktů, atesty,
doklady o originalitě dodávaných produktů, osvědčení o jakosti s uvedením doby výroby a expirace, bezpečnostní
list podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006, povolení, revizní zprávy a další doklady
požadované příslušnými právními předpisy pro řádné předání předmětu veřejné zakázky malého rozsahu.
Doklady budou předloženy v českém jazyce.
Součástí plnění zakázky je také:
doprava do místa plnění, manipulace se zbožím v místě plnění, svoz prázdných lahví
poplatky související s dopravou a dodáním zboží
přečerpání technických plynů do zásobníků
předání požadovaných dokladů a dokumentace
proškolení pracovníků zadavatele o řádném a bezpečném používání dodávaného zboží

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Místem plnění jsou dále uvedená 4 odběrná místa zadavatele Povodí Odry, státní podnik:
1)

vodohospodářské laboratoře – Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

2)

závod 1 Opava – Kolofíkovo nábř. 54, Opava, 747 05

3)

závod 2 Frýdek-Místek – Horymírova 2347, Frýdek-Místek, 738 01

4)

VHP Skotnice – Na Dolách 81, Skotnice, 742 59

Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena od 1.1.2019 do 31.12.2019.

3. INFORMACE

O
DOKUMENTACE

DOSTUPNOSTI

ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

A

VYSVĚTLENÍ

ZADÁVACÍ

Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek dostupná bez omezení na profilu
zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) pod odkazem https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11821.html.
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Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být zaslána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo jiným
způsobem (datová schránka, e-mail), a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel
poskytne vysvětlení na žádost, která není doručena včas, nemusí dodržet lhůtu podle následujícího odstavce.
Vysvětlení zadávací dokumentace a případné dokumenty související s vysvětlením zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) pod odkazem https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11821.html, a to
do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení a nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel rovněž může sám vysvětlit zadávací dokumentaci nebo změnit případně doplnit zadávací podmínky,
pokud takové vysvětlení (změnu, doplnění) a případné související dokumenty uveřejní na profilu zadavatele (viz.
výše) nejpozději 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

4. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
S ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky malého rozsahu se prohlídka místa plnění nekoná.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel kopie následujících dokladů:


výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje



doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v předmětu podnikání Montáž, opravy, revize a
zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat před uzavřením smlouvy po vybraném dodavateli předložení originálů
nebo ověřených kopií výpisu z obchodního rejstříku a výpisu z živnostenského rejstříku.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Návrh smlouvy není součástí zadávací dokumentace, vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy podle
§ 2079 občanského zákoníku.
Zadavatel stanovuje následující obchodní podmínky:

Dodavatel bude garantovat ceny uvedené v nabídce do 31.12.2019.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli. Sjednané ceny budou uváděny bez DPH, DPH bude účtována ve výši
podle platných předpisů.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Dodavatel je oprávněn změnit ceny technických plynů a ostatních plnění, pokud se změní ceny komodit
nezbytných k výrobě technických plynů nebo poplatky spojené s dodáním technických plynů objednateli.
Dodavatel písemně požádá o uzavření dodatku a doloží odůvodnění změny ceny. Objednatel může od
smlouvy odstoupit v případě, že se změnou ceny nebude souhlasit.

Objednatel je oprávněn odebrat i nižší množství technických plynů než je předpokládané množství
uvedené v příloze č. 1 – Seznam technických plynů 2019 v případě, že jeho skutečná potřeba
technických plynů je prokazatelně nižší.

Jednotlivé dílčí dodávky technických plynů objednatel sjednává písemnou objednávkou, kde uvede
množství, termín a místo doručení, za písemnou formu se považuje též objednávka učiněná e-mailem,
dopisem nebo faxem. Objednávka musí být učiněna nejpozději do 11. hodin pracovního dne
předcházejícího dni dodání.

V případě opožděných dodávek nebo výpadku v dodávkách může objednatel, pokud dodavatel nesplní
dodávku v dohodnuté náhradní lhůtě, odstoupit od smlouvy. Škody vzniklé objednateli v důsledku
opožděných dodávek jsou hrazeny podle příslušných právních předpisů.

Za pronajaté distribuční prostředky (tlakové láhve, kontejnery, zásobníky) platí objednatel nájemné.
Nájemné je splatné a bude účtováno jednou měsíčně.

Společně s cenou dodaného plynu bude objednateli účtován i poplatek ADR, silniční a energetický
poplatek za každou lahev, kontejner a dodávku kapalných plynů do stabilního zásobníku, poplatek za
příslušný atest, předaný objednateli vždy s dodávkou jednotlivého druhu plynu a další související
poplatky.

Pokud je dodávka technických plynů vadná nebo neodpovídá množství dodaného plynu, má objednatel
právo uplatnit reklamaci, která se řídí platnými právními předpisy. Při reklamaci kvality plynů nesmí být
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spotřebováno více než 50 % uvedeného množství náplně, a to z důvodu možného řádného provedení
kontrolních analýz. Distribuční prostředky s vadným zbožím nesmějí být dále používány a po nápadném
označení musí být vráceny dodavateli. Objednatel může požadovat bezplatně opakovanou dodávku,
snížení kupní ceny vadné dodávky nebo požadovat zrušení dodávky.
Dodavatel je oprávněn splnit své dodavatelské povinnosti prostřednictvím třetí osoby.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastníci doplní jednotkové ceny bez DPH všech požadovaných položek v přiloženém souboru 1157_1-1
Seznam technickych plynu 2019.xlsx a zkontrolují součet jednotkových cen všech položek. K vyplnění jsou
určeny pouze jednotkové ceny položek ve žlutě vyznačených buňkách. Vyplněnou tabulku účastníci přiloží jako
součást nabídky.
Součet jednotkových cen všech položek účastník uvede také na krycím listu nabídky (příloha č. 2 zadávací
dokumentace) v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH.
Jednotkové ceny všech položek technických plynů, nájmu a souvisejících poplatků v nabídce budou stanoveny
jako "nejvýše přípustné" za a budou zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu a dalšími závazky vyplývajícími z rámcové smlouvy. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré
činnosti vyplývající pro účastníka ze zadávacích podmínek, o kterých účastník podle svých odborných znalostí
vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu nezbytné.
Nabídkové ceny musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu
české měny k zahraničním měnám až do doby splnění smlouvy.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídku doporučujeme účastníkovi členit do samostatných částí – souborů. Není-li uvedeno jinak, dodavatelé
předloží veškeré doklady a dokumenty, které budou součástí nabídky, ve formátu *.PDF a ve formátech MS
Office.
Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Dokumenty, které mají být podepsány účastníkem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem účastníka nebo za účastníka. V případě podpisu osobou oprávněnou jednat za účastníka na
základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za
účastníka.
Společná účast dodavatelů (podání společné nabídky) bude v nabídce doložena smlouvou mezi dodavateli,
kteří podávají společnou nabídku. Pro případ, že dodavatelé podávající společnou nabídku, nedoloží v nabídce
smlouvu o společnosti, popř. jinou smlouvu, ve které závazně vymezí rozsah své odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky, zadavatel požaduje, aby jednotliví dodavatelé podávající společnou nabídku byli v právních vztazích
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně (solidární odpovědnost).
8.1. Krycí list nabídky
Účastník závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:
název veřejné zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka včetně osob
zmocněných k dalším jednáním, nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
8.2. Seznam technických plynů
Účastník v nabídce předloží doplněnou přílohu č. 1 Seznam technických plynů 2019 s vyplněnými
jednotkovými cenami všech položek technických plynů, nájemného za tlakové láhve a poplatků souvisejících
s dodávkou technických plynů a uvedením součtu jednotkových cen všech položek.
8.3. Ostatní doklady vztahující se k nabídce účastníka a předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu


plné moci nebo pověření k zastupování účastníka zadávacího řízení,



smlouvy o sdružení (společnosti) v případě podání společné nabídky více dodavatelů

9. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

do 10.12.2018 do 13:00 hodin

Způsob podání nabídek
Dodavatelé podávají nabídky písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, který je zároveň profilem zadavatele, na adrese https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11821.html.
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