
 

Zadávací dokumentace VZ: ORC Dobříš 
Zadavatel: BIOS ENERGIE a.s. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zadávací 
dokumentace 
 
 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem: 

 

„ORC Dobříš“ 
  

vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“). 

 
evidenční číslo v IS VZ US: 60033992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVROPSKÁ UNIE 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
INVESTICE DO DVAŠÍ BUDOUCNOSTI 

 
 



 

Zadávací dokumentace VZ: ORC Dobříš 
Zadavatel: BIOS ENERGIE a.s. 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název:   BIOS ENERGIE a.s. 
Sídlo:   U Pivovaru 274, 26301 Dobříš, okres Příbram 
IČ:   2852 6490 
Statutární zástupce:   Petr Sevald 
Profil zadavatele: www.biosenergie.cz 
 
Kontaktní osoba: Ing.Tomáš Špirek 
Tel.:   +420 724 227 779 
Email:   tomas.spirek@gec-gec.cz 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentace dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání 
veřejné zakázky.  

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých 
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky 
vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných 
obecně závazných právních předpisů. 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel, BIOS ENERGIE a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „ORC Dobříš“. 

Předmětem plnění je realizace dodávky včetně prováděcí dokumentace k realizaci akce „ORC Dobříš“, 
která zahrnuje dodávku a instalaci biomasového kotle včetně nutné přestavby stávající parní kotelny 
za novou teplovodní kotelnu s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jedná se o 
vybudování nového biomasového zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie na bázi 
ORC v intervalu jmenovitého elektrického výkonu 680 – 750 kWe. S vyvedením výkonu tepla do 
systému CZT o teplotním spádu 90/70°C. Včetně vybudování propojení stávajících plynových kotelen 
teplovodem. Stavba bude obsahovat vybudování kryté skládky a budovy strojovny, dále pak vyvedení 
elektrického výkonu do sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ostatní technické požadavky jsou 
v zadávací technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládané datum plnění zakázky:  říjen 2009 – prosinec 2010 

5. JISTOTA 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, který má zájem podat nabídku, poskytl jistotu k zajištění plnění 
svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.  

Dodavatel je povinen poskytnout jistotu ve výši 2.800.000,- CZK. Jistotu poskytne dodavatel formou 
složení peněžní částky na účet zadavatele 534 054 329 / 0800, jako variabilní symbol uvede dodavatel 
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evidenční číslo veřejné zakázky a připojí odpovídající popis dodavatele. Jistota musí být poskytnuta 
nejpozději okamžikem počátku běhu zadávací lhůty. 

Peněžní jistotu uvolní zadavatel dodavateli v souladu s § 67, odst. 2 a odst. 3 Zákona. 

6. ZÁVAZNÁ ZADÁVACÍ LHŮTA 

Závaznou zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, 
s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 
řízení. 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ 

Dodavatel je povinen v souladu s § 63 a § 64 Zákona prokázat splnění kvalifikace. Prokázání splnění 
kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky 
dodavatele. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona  
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 54 zákona  
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 55  zákona  
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 56 zákona  

Detailní vymezení rozsahu a způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů je obsažena 
v Kvalifikační dokumentaci, která je zveřejněna na profilu zadavatele – www.biosenergie.cz. 

8. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení daného díla bez 
daně z přidané hodnoty.  

Nabídková cena bude v CZK.  

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

⇒ Nabídková cena bez DPH 
⇒ Samostatně DPH – sazba DPH 9% 
⇒ Samostatně DPH – sazba DPH 19% 
⇒ Nabídková cena včetně DPH 

Nabídková cena bude v tomto členění uvedena v Krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a musí obsahovat ocenění 
všech položek nutných k řádnému plnění zakázky v členění dle rozhodných souborů uvedených 
v technické dokumentaci a výkazu výměr (viz. příloha č. 1). 

Výkaz výměr je jako součást zadávací dokumentace poskytnut také na CD, proto je dodavatel povinen 
použít tuto konkrétní verzi výkazu výměr bez jakýhkoliv úprav struktury předloženého výkazu výměr. 



 

Zadávací dokumentace VZ: ORC Dobříš 
Zadavatel: BIOS ENERGIE a.s. 

 

 

V oceněném výkazu výměr budou oceněny všechny položky ze slepého výkazu výměr. Pokud nebudou 
oceněny všechny položky ze slepého výkazu výměr nebo pokud bude výkaz výměr dodavatelem 
pozměněn, bude nabídka dodavatele vyřazena z dalšího hodnocení a dodavatel bude ze zadávacího 
řízení vyloučen.  

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

9. NÁVRH SMLOUVY 

Dodavatel  je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy. Dodavatelem předložený návrh smlouvy 
musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým zadávacím podmínkám. 

Návrh smlouvy musí rovněž akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se 
vztahují na provedení zakázky. 

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být 
v takovém případě součástí nabídky, podpisy na plné moci musí být notářsky ověřeny). Předložení 
nepodepsaného návrhu smlouvy nebude považováno za předložení úplné smlouvy a nabídka bude 
zadavatelem vyřazena z dalšího hodnocení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky uvedené v návrhu smlouvy dodavatele, které nebyly 
stanoveny v této zadávací dokumentaci. Tyto změny budou provedeny vždy formou dodatku ke 
smlouvě. 

V návrhu smlouvy dodavatel uvede závazek, že bude v rámci realizace zakázky vyvíjet maximální 
součinnost  se  zadavatelem ve věci plnění předepsaných podmínek grantové smlouvy, kterými bude 
zadavatel vázán a jejichž plněním bude podmíněno zdárné a úplné načerpání dotace na 
spolufinancování předmětu zakázky. (V případě porušení tohoto závazku dodavatelem viz. Kapitola 
10.3 této zadávací dokumentace). 

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Stanovené obchodní podmínky zahrne dodavatel do své nabídky v rámci návrhu smlouvy. 

 
10.1. Záruční podmínky 

Zadavatel požaduje na zhotovený předmět zakázky  záruku za jakost minimálně v těchto délkách: 

• na technologickou část předmětu plnění  - min. 60 měsíců 
• na stavební část předmětu díla – min. 60 měsíců 
• na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou výrobcem  – min. 

60 měsíců 

Záruční doba se nevztahuje na výměnný spotřební materiál, jehož životnost je výrobcem omezena 
počtem cyklů, hodinami provozu apod. 

Záruční doba začíná plynout ode dne předání předmětu smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení 
všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná 
dodavatelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna dodavatelem zcela na jeho 
náklady. 
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Dodavatel se zavazuje nastoupit na odstranění běžné reklamační vady do 5 dnů od jejího nahlášení 
zadavatelem. Dodavatel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady bez zbytečného odkladu 
od přijetí oprávněné reklamace. Veškeré termíny odstranění vad dohodnou strany písemně. Kontaktní 
údaje pro nahlášení reklamací budou uvedeny v protokolu o převzetí díla. 

V případě havárie se dodavatel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí 
oprávněné reklamace (nahlášení) zadavatele. Havárií se rozumí stav navozující nebezpečí poškození 
zdraví osob nebo vzniku významných materiálních škod a ušlých zisků. Kontaktní údaje pro nahlášení 
reklamací budou uvedeny v protokolu o převzetí díla. 

Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. Pokud v dohodnutém termínu zhotovitel vady neodstraní ani po poskytnutí 
další přiměřené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění vady jiným dodavatelem, na náklady 
zhotovitele.  

Pověřený zástupce zadavatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad. 

Stanovené záruční podmínky zahrne dodavatel do své nabídky v rámci návrhu smlouvy. 

10.2. Poskytnutí garancí 

Zadavatel požaduje bankovní garance: 

a) Bankovní garanace ve výši 25% z ceny díla (odpovídající výši poskytnutých záloh na nákup 
strojního zařízení) viz kapitola 10.4 této zadávací dokumentace. Tato garance bude platná do 
doby objednání hlavního technologického zařízení. 

b) Bankovní garance ve výši 10% ceny díla s platností do předání kompletního díla a prokázání 
garantovaných parametrů (výroba tepla a elektrické energie) při dvou měsíčním zkušebním 
provozu. Tato bankovní garance bude prokázána před  podpisem smlouvy o dílo.  

c) Bankovní garance ve výši 5% ceny díla s platností do konce záruční doby. Tato garance bude 
prokázána před předáním kompletního díla. 

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o budoucím poskytnutí všech bankovních 
garancí. 

Stanovené poskytnutí garancí zahrne dodavatel do své nabídky v rámci návrhu smlouvy. 

10.3. Sankční podmínky 

V případě prodlení dodavatele s předáním celého díla zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- CZK za každý den z prodlení. 

V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků  uplatněných v rámci přejímacího řízení 
zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- CZK za každý den prodlení a případ.  

Bude-li zadavatel v prodlení  se splněním  peněžitého  závazku  nebo jeho částí, uhradí dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky  za  každý den prodlení.  

V případě, že zadavateli vznikne na základě ustanovení ve smlouvě o dílo nárok na smluvní pokutu, je 
oprávněn ji započíst z kterékoli faktury, resp. více faktur dodavatele po předchozím oznámení této 
skutečnosti  dodavateli. 

Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel ve smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobně, kterou bude zadavateli dodavatel předkládat v případě, že bude jeho 
nabídka vybraná jako nejvhodnější dle bodu 6.2 písm a) Kvalifikační dokumentace, doložil možnost 
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uplatnění pojistky na případ ztráty či snížení dotace (na spolufinancování předmětu zakázky)  
zadavatele, kterážto ztráta či snížení bude prokazatelně způsobena vinou dodavatele. V případě, že 
dodavatel tuto pojistnou smlouvu při podpisu smlouvy o dílo nepředloží, zadavatel s tímto 
dodavatelem smlouvu o dílo neuzavře. Podmínka uvedená v tomto odstavci smí být nahrazena pouze 
závazkem dodavatele ve smlouvě o dílo k zaplacení sankce, jejíž výše bude odpovídat hodnotě 
snížené částky dotace. 

Stanovené sankční podmínky zahrne dodavatel do své nabídky v rámci návrhu smlouvy. 

10.4. Platební podmínky 

Zadavatel bude poskytovat zálohy do výše 25% z ceny díla na nákup strojního zařízení. Záloha však 
musí být kryta ze 100%  akontační bankovní zárukou ze strany dodavatele.  

Fakturace bude probíhat po jednotlivých průkazně kontrolovatelných celcích. Tyto celky budou 
definovány ve smlouvě o dílo.  

Faktuty budou vystaveny na základě oboustranně odsouhlaseného protokolu se soupisem 
provedených prací a dodávek, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v odpovídající danému celku v souladu s výkazem výměr, který bude 
přílohou smlouvy o dílo. Protokol musí být vždy odsouhlasen určeným zástupcem zadavatele 
(technický dozor investora). 

Faktury budou vystaveny do 14 kalendářních dnů po vzájemně odsouhlasení protokolu se soupisem 
provedených prací a dodávek. 

Zálohová faktura bude zaúčtována v prvních dílčích fakturách. 

Faktura s přílohami bude zaslána ke kontrole nejdříve elektronicky a po schválení poštou, a to ve 
čtyřech originálech.  

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle Zákona o účetnictví či dle požadavků zadavatele 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je zadavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato 
následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.  

Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a po předání všech dokladů nutných 
ke kolaudaci díla. 

Převzetí díla bude provedeno na základě protokolu o shodě v souladu se zák.22/1997Sb. v posledním 
znění. 

Zadavatel má právo nezahájit nebo přerušit přejímací řízení do doby, než bude předložena 
dokumentace skutečného provedení. 

Platby budou probíhat v CZK bezhotovostním bankovním převodem na účet zadavatele. Rovněž 
veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK.  

Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zástupci zadavatele bude 45 dnů ode dne doručení. 
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Zadavatel bude hradit faktury v plné výši až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% celkové 
částky tvoří tzv. zádržné za dokončení díla, které bude zadavatelem uhrazeno do 30 dnů po 
odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla; 

Stanovené platební podmínky zahrne dodavatel do své nabídky v rámci návrhu smlouvy. 

10.5. Možnost překročení nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY  

Technická specifikace zakázky s vymezením detailních technických podmínek je uvedena v technické 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

Nabídka bude dále v souladu s vydaným územním rozhodnutím a vyjádřením kontrolních orgánů 
v rámci stavebního povolení. 

Krom podmínek obsažených v technické dokumentaci, územním rozhodnutí a dokumentaci ke 
stavebnímu povolení je dodavatel povinen respektovat následující požadavky zadavatele: 

 Při realizaci díla bude vybraný dodavatel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a 
podmínky obecně platné pro realizaci  předmětu zakázky. Realizace bude probíhat dle obecně 
platných předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definována technická úroveň na použité 
materiály či výrobky, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 
může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, avšak na kvalitativní úrovni 
minimálně shodné s výrobkem uvedeným v dokumentaci. 

 Materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní (státní) normy nebo norem a 
nařízení EU, které jsou uvedeny v technické  zprávě a ve výkresové dokumentaci. Tyto normy jsou 
považovány za neopomenutelnou podmínkou pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je 
s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Platí vždy přísnější požadavky z národních 
norem nebo norem EU. Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu realizace 
zakázky.  

 Veškeré zboží a materiály, které  mají být zabudovány do díla budou nové, nepoužité, nejnovějšího 
typu a budou mít všechny poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude ve smlouvě 
uvedeno jinak. Dodavatel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a 
výrobky, včetně atestů a certifikátů.  

 Dodavatel  učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění pozemků v prostoru místa 
realizace zakázky nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na 
prevenci takového znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 

 Dodavatel  použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence 
ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní  obyvatele, 
chodce, řidiče apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. Dodavatel 
bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich  cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní 
prostředí během výrobního procesu. 

Stanovené technické podmínky zahrne dodavatel do své nabídky. 
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Dodavatel v nabídce doloží vyplněné technologické schéma (viz. Příloha č. 1 technická dokumentace - 
desky S3, číslo výkresu 3, název_ technologické schéma), kde vyplní příslušné výkon, teploty,  objemy 
a další požadované informace jako výrobce a konkrétní označení typu výrobku. Uchazečům bude 
zaslán v písemné i elektronické podobě. Jeho pozměnění bude důvodem vyřazení dodavatele. 

12. VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští. 

13. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

V souladu s § 44 odst. 6 Zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části 
veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační a 
kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, ve kterém uvede také, 
jakou část zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo 
stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. 

Dodavatel dále ve své nabídce doloží závazné písemné prohlášení každého ze subdodavatelů o 
budoucí spolupráci. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých 
subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky dodavateli 
bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 

Dodavatel dále předloží čestné prohlášení každého ze subdodavatelů, že subdodavatel nebude 
podávat nabídku v tomto zadávacím řízení sám ani v konsorciu s jinými subjekty. 

Tato prohlášení budou originálem nebo úředně ověřenou kopií, ne starší 90 dnů k poslednímu dni pro 
podání nabídek a bude podepsáno osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele.  

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží 
ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 

14. PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ 
 

14.1. Předložení nabídek 

Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do 24.9.2009 do 
09:00 hod. na adresu: U Pivovaru 274, 26301 Dobříš. 

14.2. Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24.9.2009 v 10:00 hod. 

Místem konání otevírání obálek je: U Pivovaru 274, 26301 Dobříš 

Otevírání obálek se smí zúčastnit statutární zástupce dodavatele nebo jím písemně pověřený 
zástupce, maximálně však 1 osoba za dodavatele. Svůj záměr účastnit se otevírání obálek dodavatel 
oznámí na kontaktní e-mail: tomas.spirek@gec-gec.cz nejpozději 2 dny před otevíráním obálek.  
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14.3. Posouzení a hodnocení nabídek 

V den otevírání obálek započne posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí. Jednání komise bude 
probíhat bez přítomnosti třetích osob. 

Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.  

Dílčími kritérii pro zadání zakázky jsou: 

A) Nabídková cena – váha 20 % 

B) Délka záruční doby – váha  5 %  

C) Garantované vyrobené teplo za rok – váha 30%  

D) Garantovaná vyrobená elektrická energie za rok  – váha 45%  

Ad C): V nabídce musí být uveden údaj garantované vyrobené teplo za rok v GJ/rok za následujících 
podmínek: roční spotřeba paliva bude činit 16 200 t/rok (specifikace paliva dle přílohy č. 2 – 
Specifikace biomasy). Teplo bude měřeno na patě biomasové kotelny při teplotní spádu 90/70°C na 
vstupu do teplovodu CZT. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, bude nabídce v rámci hodnotícího 
kritéria C) přiřazeno nula bodů. 

Ad D) V nabídce musí být uveden údaj garantovaná vyrobená elektrická energie za rok v MWh/rok za 
následujících podmínek : roční spotřeba paliva bude činit 16 200 t/rok, (specifikace paliva dle přílohy 
č. 2 – Specifikace biomasy). Elektrická energie bude měřena na úrovni 22 kV (za trafem na vstupu do 
sítě ČEZ Distribuce, a.s.). Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, bude nabídce v rámci hodnotícího 
kritéria D) přiřazeno nula bodů. 

14.4. Způsob výpočtu bodů při hodnocení nabídek 

A) Nabídková cena  

Hodnocen bude údaj cena za dílo jako celek v CZK bez DPH. Pro hodnocení nabídek v rámci dílčího 
kritéria nabídková cena použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost 
hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota 
v rámci uvedeného dílčího kritéria bude poté vynásobena vahou 20%.  

B) Délka záruční doby 

Hodnocen bude údaj délka záruční doby v měsících. Pro hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího 
kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce 
bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky 
v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Bodová hodnota v rámci uvedeného dílčího 
kritéria bude poté vynásobena vahou 5%.  

C) Garantované vyrobené teplo za rok 

Hodnocen bude údaj garantované vyrobené teplo za rok v GJ/ rok. Pro hodnocení nabídek v rámci 
tohoto dílčího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost 
hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Bodová hodnota v rámci 
uvedeného dílčího kritéria bude poté vynásobena vahou 30%.  
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D) Garantované vyrobená elektrická energie 

Hodnocen bude údaj garantovaná vyrobená elektrická energie za rok v MWh/ rok. Pro hodnocení 
nabídek v rámci tohoto dílčího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 
bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet 
úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Bodová 
hodnota v rámci uvedeného dílčího kritéria bude poté vynásobena vahou 45%.  

Celkový počet bodů nabídky bude stanoven součtem bodů získaných v rámci jednotlivých dílčích 
kritériích. 

15. FORMA A OBSAH NABÍDEK 
 
15.1. Forma nabídek 

Nabídka bude podána v souladu s § 69 Zákona na adresu pro podání nabídek uvedené zadavatelem 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

Nabídky musí být předloženy písemně (2 originály + 1 prostá kopie) dle formálních, obchodních a 
technických požadavků zadavatele. 

Součástí nabídky bude CD nosič, na kterém bude uložen návrh smlouvy, naceněný výkaz výměr a 
technologické schéma viz bod 12. a 13. kapitoly 15.2 této ZD, popř. jiné dokumenty dle uvážení 
dodavatele. 

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a 
na místo uvedené v kapitole 13. této zadávací dokumentace. 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Spoj všech listů bude 
přelepen na titulní nebo zadní straně bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a 
podpisem dodavatele – oprávněnou či pověřenou osobou.  

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Posledním 
listem nabídky bude prohlášení dodavatele s uvedením celkového počtu listů nabídky. 

Nabídka bude potvrzena statutárním orgánem dodavatele, nebo osobou pověřenou zastupováním 
statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce 
příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

Nabídka bude v českém jazyce. 

Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele, 
zapečetěna razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a nápisem:  
„Veřejná zakázka  - ORC Dobříš – NEOTVÍRAT“. 

Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 Zákona. 

Všechna čestná prohlášení, krycí list, seznam referencí a návrh smlouvy musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
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15.2. Obsah nabídek 

Nabídka  bude obsahovat následující dokumenty a údaje v předepsaném pořadí: 

1) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů nabídky. 

2) Krycí list nabídky  - s uvedením následujících údajů: název veřejné zakázky, základní identifikační 
údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nabídková cena 
v členění dle této zadávací dokumentace, délka záruční doby v měsících, garantované vyrobené 
teplo za rok v GJ/rok (za následujících podmínek: roční spotřeba paliva bude činit 16 200 t/rok, 
(specifikace paliva dle přílohy č. 2 – Specifikace biomasy). Teplo bude měřeno na patě biomasové 
kotelny při teplotní spádu 90/70°C na vstupu do teplovodu CZT)), garantovaná vyrobená 
elektrická energie za rok v MWh/rok (za následujících podmínek: roční spotřeba paliva bude činit 
16 200 t/rok, (specifikace paliva dle přílohy č. 2 – Specifikace biomasy). Elektrická energie bude 
měřena na úrovni 22 kV (za trafem na vstupu do sítě ČEZ Distribuce, a.s.)).datum a podpis osob 
oprávněných jednat jménem či za dodavatele. 

3) Plná moc - pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci. Plná moc 
musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií. 

4) Čestné prohlášení dodavatele, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 
a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či 
nejasnosti, a že soutěžní podmínky a zadávací dokumentaci respektuje.  

5) Čestné prohlášení dodavatele, že je vázán svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

6) Doklad o poskytnutí jistoty na účet zadavatele a uvedení účtu dodavatele, kam má být jistota 
uvolněna v soualdu s § 67 Zákona. 

7) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem 
v kvalifikační dokumentaci. 

8) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem 
v kvalifikační dokumentaci. 

9) Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů stanovených 
zadavatelem v kvalifikační dokumentaci. 

10) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem 
v kvalifikační dokumentaci. 

11) Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Návrh smlouvy 
musí po obsahové stránce plně odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. 

12) Kalkulace nabídkové ceny včetně naceněného výkazu výměr. 

13) Doklady prokazující splnění technických podmínek zakázky. 

14) Vyplněné technologické schéma (viz. Příloha č. 1 technická dokumentace - desky S3, číslo výkresu 
3, název_ technologické schéma). 

15) Prohlášení o subdodavatelích dle kapitoly 13. této zadávací dokumentace.   

16) Ostatní údaje, které tvoří nabídku - zde dodavatel může uvést další materiály, jako např. 
referenční listy, dopisy, reference subdodavatelů, obrazovou dokumentaci, apod. 

17) Poslední list nabídky – prohlášení dodavatele o celkovém počtu listů nabídky. 

16. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
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Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na adresu uvedenou v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejpozději 12 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek. Žádost 
musí být podepsána osobnou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel odešle 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
dodavatele. Otázka a odpověď bude poté zveřejněna na profilu zadavatele (www.biosenergie.cz) a 
bude písemně odeslána také všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým 
byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění.  

Termín konání prohlídky místa plnění je stanoven na 12.8.2009 v 10.00 hod na adrese U pivovaru 
274, Dobříš. Informace o srazu účastníků bude podána na vyžádání u kontaktní osoby – Ing. Tomáše 
Špirka. 

O prohlídku místa plnění v jiný než uvedený termín je možné zažádat dle podmínek stanovených v § 
49 odst. 4. Zákona. 

18. DALŠÍ PODMÍNKY 

Dle § 2 e) zákona. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude vybraný dodavatel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele bude uveden 
v návrhu smlouvy o dílo. 

Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Dodavatel bude následně 
zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí dodavateli.  

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli, vyřadí. 

Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 
dodavatele, který rovněž podal nabídku, jinak bude zadavatelem vyřazen. Dodavatel, který nepodal 
nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více dodavatelů v tomto zadávacím 
řízení. 

V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části.  

Předložením nabídky dodavatel potvrzuje svůj souhlas s podmínkami zadávací dokumentace a 
zavazuje se v případě úspěšnosti nabídky ke zhotovení předmětu zakázky. 






