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Datum:  

 

 

 

DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA O VZ NA DODÁVKU PLYNU 
s názvem: 

„Zemní plyn 2013“ 
(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   KH TEBIS s.r.o. 
Se sídlem:                   Puškinská 641, 284  01 Kutná Hora 

Zadavatele zastupuje:            Karel Koubský, jednatel společnosti 

IČ:                              47542713 

Druh zadávacího řízení:  poptávkové řízení vedené mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách 

 

 

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY  

(dále jen: „výzva“) 

 

 

Jako zadavatel uvedené veřejné zakázky zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona, 

Vás tímto vyzývám 

k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné 

zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě. 

 

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele 

 

Základní identifikační údaje zadavatele 

Název veřejného zadavatele: KH TEBIS s.r.o. 

Stát, okres, obec: CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora 

Ulice, číslo popisné, PSČ: Puškinská 641, 284 01 

IČ: 47542713 

DIČ: CZ47542713 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Karel Koubský, jednatel 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku 

Jméno a příjmení: Karel Koubský, jednatel 

Organizace, adresa sídla: KH TEBIS s.r.o., 284 01 Kutná Hora 

Telefon: +420 327 513 532; +420 601 580 059 

Fax: +420 327 515 408 

E-mail: koubsky@khtebis.cz  

 

Dodavatel:  
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II. Použité pojmy 

POJEM VYSVĚTLENÍ POJMU 

dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat požadované zboží, je 

schopna poskytnout požadovanou službu nebo je schopna provést požadované 

stavební práce 

zájemce dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k  podání jeho 

nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky (VZ) 

uchazeč zájemce, který ve stanovené době podal nabídku 

kvalifikace dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje 

způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele 

zadávací podmínky veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě či jiných 

dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky, k průběhu poptávky nebo 

k sestavení návrhu smlouvy 

nabídka v širším slova smyslu je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným 

uchazečem dle zadávacích podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku 

uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a případně prokázání splnění 

kvalifikace 

zadávací lhůta doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění 

předmětu veřejné zakázky 

III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky zadávaná mimo režim 

zákona o VZ 

Popis předmětu veřejné zakázky a další 

informace: 

Dodávka zemního plynu v roce 2013, předběžné množství 

sjednaného plynu je 42.410 MWh na rok 2013. Toto množství 

bude ještě upřesněno před uzavřením smlouvy a znovu 

upřesněno před objednáním 70% sjednaného množství. 

Závazné podmínky pro realizaci veřejné 

zakázky: 

KH Tebis bude nakupovat zemní plyn pro rok 2013 postupným 

nákupem v 1 až 4 tranžích v minimálním množství 10.000 

MWh/tranže v jakýkoliv pracovní den mezi podpisem smlouvy a 

12. 12. 2012. 

Cena za tranži bude stanovena následovně: 

P ( tranže ) % ( NCG ( 2013 ) + MARŽE ) x CZK/EUR ( 

CZK/MWh ) 

, kde NCG (2013) je hodnota settlement price NCG Natural Gas 

Year Futurem pro rok 2013 v den fixace a CZK/EUR je směnný 

kurz české koruny vůči euru Evropské centrální banky v den 

fixace. 

Konečná cena zemního plynu P (komodita) bude stanovena jako 

vážený průměr všech realizovaných tranží. 

 

Další podmínky: 

• Cena zemního plynu obsahuje jak cenu za komoditu, 

tak i za přepravu a skladování. 

• Odběrová povinnost zákazníka je minimálně +/- 25% 

nebo dle nabídky. 

• Zálohové platby ve výši 40 % nebo dle nabídky. 

• Sdružená fakturace za odběrná místa. 

• Možnost dodatečného připojení dalších odběrných míst 

do této smlouvy za podmínek této smlouvy až do výše 10 % 

sjednaného odběru. 
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Místo plnění veřejné zakázky: Přehled odběrných míst a údaje o spotřebě zemního plynu 

v roce 2011 jsou v příloze č. 2 výzvy. 

Předpokládaná spotřeba zemního plynu po jednotlivých 

odběrných místech pro rok 2013 bude upřesněna před 

podepsáním smlouvy. 

Termín realizace veřejné zakázky: Smlouva bude uzavřena do konce července 2012, poslední 

nákup (tranže) nejpozději 12. 12. 2012, dodávka zemního plynu 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Místo podání či doručení nabídek: na adrese sídla zadavatele 

Způsob podání nabídek: poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na 

podatelnu zadavatele na adrese jeho sídla 

Obsah nabídek: Viz příloha č. 1 této výzvy 

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2012 do 12,00 hodin 

 

V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

Prokázání profesních a dalších 

kvalifikačních předpokladů: 

-Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, 

která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ 

 -Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj uchazeč 

zapsán 

- Reference v podobě originálu či úředně ověřené kopie 

potvrzení objednatelů dodávky zemního plynu o řádném 

plnění předmětu dodávky, že uchazeč za období 

uplynulých 3 let dodával zemní plyn v minimálním 

objemu 40tis. MWh za rok alespoň pro 1 objednatele. 

 

VI. Hodnotící kriteria 

Základním hodnotícím kriteriem pro 

zadání této veřejné zakázky je: 

nejnižší nabídková cena uvedená celkem bez daně 

z přidané hodnoty 

 

VII. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele  

Varianty nabídky: nejsou přípustné 

Zadání veřejné zakázky na části: není uplatněno 

Další sdělení zadavatele:  

- Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické podmínky budou z poptávkového řízení 

vyřazeny. 

- Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k  jednání o uzavření smlouvy o 

odběru zemního plynu. 

- Případné dotazy k zadání této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou e-mailem 

na adresu kontaktní osoby nejdéle do dne 13. 7. 2012 do 12,00 hodin. 

- Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv 

nároky či požadavky. 

- Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. 

- Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno. 

- Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. 
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VIII. Vyhrazená práva zadavatele 

Zadavatel si pro toto poptávkové řízení 

vyhrazuje práva: 

- zrušit kdykoliv zadání veřejné zakázky 

- nevybrat žádného z uchazečů 

- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů 

- měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu 

- odmítnout veškeré předložené nabídky 

- s vybraným uchazečem dále o návrhu smlouvy jednat a 

upřesnit si její konečnou podobu 

 

IX.  Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta Zadavatel stanovil dobu, po kterou je uchazeč vázán 

celým obsahem své nabídky do dne 31. 8. 2012 

 

 

 

V Kutné Hoře dne 22. 6. 2012   Karel Koubský v. r. 

          jednatel
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Příloha č. 1 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA 
s názvem 

„Zemní plyn 2013“ 

 

POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY 

dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek  

 

Nabídkovou dokumentaci=nabídku předloží uchazeč dle níže uvedeného obsahu, členění 

a řazení jednotlivých částí: 
 

1. Základní údaje o firmě 
Obsahuje: - název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt 

   - kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání 

  - stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení. 

2. Kvalifikační předpoklady 
-Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním 

rozsahu předmětu této VZ 

- Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj uchazeč zapsán 

- Reference v podobě originálu či úředně ověřené kopie potvrzení objednatelů dodávky zemního plynu 

o řádném plnění předmětu dodávky, že uchazeč za období uplynulých 3 let dodával zemní plyn v 

minimálním objemu 40tis. MWh za rok alespoň pro 1 objednatele. (Jednou zakázkou je myšleno 

dodávka zemního plynu pro 1 objednatele na dobu alespoň jednoho roku ve stanovené výši 40 GWh) 

 

3. Nabídková cena veřejné zakázky 
Celková nabídková cena bude uvedena jako: 

výše nabízené marže pro postupný nákup 

Bude uvedena cena se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem veřejné 

zakázky. Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a ceny celkem včetně 

DPH.  
 

4. Kupní smlouva 
Uchazeč předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za uchazeče 

podepsaný návrh smlouvy (v tištěné i elektronické formě), vypracovaný v souladu s Obchodním 

zákoníkem. 

Uchazeč bude respektovat a do návrhu smlouvy uvede tyto podmínky stanovené zadavatelem: 

Předběžné množství sjednaného plynu je 42.410 MWh na rok 2013. Toto množství bude ještě 

upřesněno před uzavřením smlouvy a znovu upřesněno před objednáním 70% sjednaného množství. 

Předpokládaná spotřeba zemního plynu po jednotlivých odběrných místech pro rok 2013 bude 

upřesněna před podepsáním smlouvy. 

• Cena zemního plynu obsahuje jak cenu za komoditu, tak i za přepravu a skladování. 

• Odběrová povinnost zákazníka je minimálně +/- 25% nebo dle nabídky. 

• Zálohové platby ve výši 40 % nebo dle nabídky. 

• Sdružená fakturace za odběrná místa. 

• Možnost dodatečného připojení dalších odběrných míst do této smlouvy za podmínek této 

smlouvy až do výše 10 % sjednaného odběru.
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Příloha č. 2 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA 
s názvem 

„Zemní plyn 2013“ 

 

KOTELNA HLOUŠKA, parc.2560/3, 284 00 Kutná Hora, číslo odběrného místa 9302331233 

PLÁN na rok 2013   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 

Měsíční odběr 
(MWh)   2 100,000 2 000,000 1 700,000 800,000 500,000 450,000 450,000 450,000 500,000 1 300,000 1 500,000 2 100,000 13 850,000 

Skutečnost 2011   1 958,446 1 809,676 1 397,612 794,750 596,827 440,892 453,584 431,023 445,893 1 026,739 1 564,918 1 634,235 12 554,595 

kapacita distribuce m
3
 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 

  

KOTELNA ŠIPŠÍ, Ortenova 184, 284 00 Kutná Hora, číslo odběrného místa  9302331235 

PLÁN na rok 2013   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 

Měsíční odběr 
(MWh)   4 300,000 4 000,000 3 300,000 1 500,000 

1 
100,000 1 000,000 1 000,000 

1 
000,000 1 100,000 2 500,000 2 800,000 3 900,000 27 500,000 

Skutečnost 2011   3 840,385 3 493,558 2 717,420 1 540,524 
1 

201,089 951,032 952,875 928,543 928,592 1 946,757 2 924,699 3 029,934 24 455,408 

kapacita distribuce m
3
 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

  

KOTELNA ŠTEFÁNIKOVA, Štefánikova BK – 1, 284 00 Kutná Hora, číslo odběrného místa  9302331223 

PLÁN na rok 2013   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 

Měsíční odběr 
(MWh)   170,000 150,000 125,000 80,000 50,000 30,000 30,000 30,000 50,000 75,000 120,000 150,000 1 060,000 

Skutečnost 2011   151,426 142,375 101,117 57,697 43,668 29,421 30,509 29,031 28,380 72,416 120,420 125,198 931,658 

kapacita distribuce m
3
 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0 

  

CELKEM KH TEBIS s.r.o. 

PLÁN na rok 2013   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 

Měsíční odběr 
(MWh)   6 570,000 6 150,000 5 125,000 2 380,000 

1 
650,000 1 480,000 1 480,000 

1 
480,000 1 650,000 3 875,000 4 420,000 6 150,000 42 410,000 

 


