
Yýzva k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle §12
odst.3 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále ien zákon),

Pod názvem:

Zpracování energetického aud itu
veřejného osvětlení - Svitavy

Zadavatel: SPORTES Svitavy_s.r.o., Riegrova 209815,568 02 Svitavy,
lC:62062620

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu strana 1 z 5



1. PREAMBULE
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky akprokázání splnění kvalifikace
pro veřejnou zakázku na služby, které jsou podle ustanovení § 12 odst. 3zákona veřejnou zakázkou
malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je vsouladu s ustanovením § 18 zákona zadávána
postupem mimo režim zákona za podmínek dodžení zásad transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva).

2. IDENTIFIKAčNÍ Úoa.le ZADAVATELE

Název zadavatele : SPORTES Svitavy s.r.o. Svitavy
Sídlo : Riegrova 209815,568 02 Svitavy
Zastoupené : lng. Jaroslavem Kytýrem - jednateIem společnosti
lČo: 62062620
DlČ: CZ62O6262O
Tel : 461 619 698
e-mail : iaroslav.kytyr@svitavy.cz
Kontaktní osoba : Czehowský Pavel -SPORTES Svitavy s.r.o. - technik VO
Tel : 461 535 273,736752633
e-mail : czehowsky@svitav)r,cz

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ zAK^zKY

Předmětem zakázky je provedení a zpracování energetického auditu veřejného osvětlení ve
Svitavách. Obsahově se bude energetický audit řídit vyhláškou 42512004 Sb., která mění vyhlášku
21312001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Audit bude proveden v celém rozsahu veřejného
osvětleníve správě SPORTES Svitavy s.r.o., na všech rozvaděčích RVO a všech světelných zdrojích.

Písemná zpráva o energetickém auditu bude ve třech vyhotoveních a musí obsahovat:

1. Úvod
a) identifikace zadavatele energetického auditu
b) identifikace energetického auditora
c) identifikace předmětu energetického auditu
d) identifikace provozovatele
e) typ energetického auditu, rozsah a hloubka zpracování
f) cíle energetického auditu

2, Hodnocení současné úrovně provozovaného veřejného osvětlení.

a) identifikační údaje,
b) popis výchozího stavu,
c) zhodnocení výchozího stavu.

3. Celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor obsaženou v návrhu opatření ke
sn ížen í spotřeby energie.

4. Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor, návrh opatření ke snížení
spotřeby elektrické energ ie.

a) technicko ekonomické vyhodnocen í

5. Závěrečný posudek energetického auditora včetně evidenčního listu.
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- originál nebo kopii dokladu o oprávnění k
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
oprávnění nebo licenci

8.4. Technické kvalifikaění předpoklady

podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské

Zadavatel požaduje v rámcitechnických kvalifikačních předpokladů předložení :
- seznamu energetických auditů na veřejném osvětleníprovedených dodavatelemza posledních 5let
a osvědčení podepsaná objednateli o řádném plnění minimálně 2 nejvýznamnějších z těchto dodávek.
Tato osvědčení musízahrnovat cenu, dobu a místo provádění energetického auditu a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto energetické audity provedeny řádně a odborně.

8.5. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v kopii. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnŮ.
Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro podání,
Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění základních a technických kvalifikačních předpokladŮ
musejí být podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. V případě právnické
osoby budou uvedené doklady podepsány v souladu se způsobem jednání a podepisování dle výpisu
z obchodního rejstříku.

g.ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Základní cen ová ujed nán í
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení VZMR v souladu se zadávací dokumentací a to
absolutníčástkou v českých korunách v členění: cena bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena v kč.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsahu předmětu plněníveřejné zakázky při dodrženídoby
plnění. Uchazeč odpovídá zato, žejeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady
související s dodávkou jak je vymezena v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kuzu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny,

Nabídková cena musí být doložena cenovou rekapitulací - soupisem všech částí dodávky
(komponent) s uvedením jejich celkové ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH,v členění dle
technické specifikace

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

10. úDAJE o HoDNoTícícH KRlTERtícH

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria :
1) výše nabídkové ceny vč. DPH váha 90%
2) nejkratší termín realizace služby váha 10o/o

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu, Uchazeč musí respektovat
stanovené obchodní podmínky. Budoucí smlouva nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo
v rozporu s těmito obchodními podmínkami, čijiným ustanovením v této výzvě.
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4. ZAD ÁV ACÍ DOKUM ENTAC E

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky.

Zadáníje nedílnou součásií této výzvy a její obsah je následující:

4.1. Situační zákres veřejného osvětlení
4.2. Soupis odběrných míst s počtem světelných zdroiů, jištění RVO, instalované příkony

Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout po telefonické objednávce na SPORTES Svitavy s.r.o.
u p. Pavla Czehowského, úsek technických služeb, Tovární 677l28, telefon : 461 535 273, mobil:
736752 633, a to od 21 .11.2012 do 29.11.2012 v pracovnídny od 7.00 hod. do 14.00 hod.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAK^ZKY

Předpok|ádaná hodnota veřejné zakázky. 100.000,-Kč bez DPH

6. FlNANcovÁruí veŘrJNÉ zAKÁzKY

Zakázka je financována ze zdrojů zadavatele.

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍNABÍDEK

Nabídky budou předloženy v uzavřených obálkách osobně, doruěenou poštou ěi kunýrní
službou vtermínu do 30.11.2012 do {2.00 hod. na adresu SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova
2098/5 ve Svitavách. Obátka bude řádně zapečetěna, označena názvem akce a u adresy
zadavatele bude vidite!ně ,,Neotvírat výběrové řízení-energetický audit VO".
Pověřenou osobou k převzetí nabídky je lng.Jaroslav Kytýr a sl.Pavla Spoěáková.

8. požADAvKy NA pRoKÁzÁNí splruĚruí KvALlFlKAcE

8.1. Kvalifikace - rozsah požadavkú
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních předpokladů a ve
své nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže, Zadavatel v rámci této zakázky požaduje
splnění :

a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů
c) technických kvalifikačních předpokladů

8.2. Základní kval ifi kaěn í před poklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních
třech letech neproběhlo insolventní řízení, vněmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů a který není v likvidaci.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu nebo kopie
čestného prohlášení.

8.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením:
- originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu strana 3 z 5



specifikace obchodních podmínek zadavatele ( dále též i obiednavatele) :

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla
objednavateli, je zhotovitel povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu určenou ve výši
0,1o/o z celkové ceny díla vč.DPH za každý den prodlení.

- Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše
přípustnou,

- Veškeré práce budou fakturovány po předánía převzetídíla objednavatelem.
- Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího obdržení objednavatelem.
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat

zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- Zhotovitel poskytne na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba bude činit 60 měsíců,

Na základě výše uvedených obchodních podmínek a na základě podmínek uvedených ve výzvě bude
s vítězným uchazečem uzavřena smlouva.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené
zájemciv nabídkách.
Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy
zájemcům.
Zadavatel nepřipouští variantn í řešen í.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro
podání nabídek.
Náklady účastníků spojené s účastív soutěžizadavatel nehradí.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu a to bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Dodavatel podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v
rozsahu a za podmínek vyplývajícíchz příslušných právních předpisů.
Zádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou,
Zadavatel si vyhrazuje možnost o podaných nabídkách dále jednat.
Výsledky budou písemně oznámeny účastníkům,

Ve Svitavách dne : 20.11.2012
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SPORTES Svitavy s.r,o.

Seznam pří|oh:

1. Situační zákres veřejného osvětlení
2. Soupis odběrných míst s počtem světelných zdrojů, jištění RVO, instalované příkony
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