MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Příloha č.1 – Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu - Zastupování Města
Kopřivnice při nákupu elektřiny na ČMKBK.
Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zastupování Města Kopřivnice jako centrálního
zadavatele
při centralizovaném nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
v následujícím rozsahu:
A) Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru elektřiny.
-

sběr a shromáždění podkladů o stávajícím stavu odběru elektřiny ve
všech odběrných místech (vyučtovací faktury, smlouvy, příp. odběrové
diagramy),

-

analýza údajů o odběru elektřiny ve všech odběrných místech (zejm.
identifikační údaje o odběrných místech, technické parametry dodávek,
cenové a platební podmínky, výpověďní lhůty),

-

návrh optimálního sjednocení odběrných míst se stejnými, resp. obdobnými
parametry odběru elektřiny.

-

právní podpora kroku – Institut centrálního zadavatele - pro scelení odběrných
míst všech subjektů Zájemce, za účelem centrálního nákupu silové elektrické
energie pro Město Kopřivnice a jeho organizace.

Stávajícím stavem se rozumí shromáždění dat za poslední uplynulý kalendářní
rok,
popř. za posledních uplynulých a vyúčtovaných 12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců.
B) Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu
elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále “ČMKBK”)
-

na základě analyzovaných údajů o stávajícím stavu odběru elektřiny
poskytnutí odborného poradenství a součinnosti při nastavení optimálních
základních parametrů pro nákup elektřiny na ČMKBK,

-

zpracování příkazu k obchodování, t. j. k centralizovanému nákupu elektřiny
na ČMKBK,

-

zastupování Města Kopřivnice při vlastním uzavírání burzovních obchodů
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na ČMKBK a vykonávání všech souvisejících činností,
-

po nákupu elektřiny na ČMKBK vykonávání dohledu nad procesem výpovědí
stávajících smluv v odběrných místech elektřiny pro která byl centralizovaný
nákup na ČMKBK realizován).

Předpokládaný rozsah centralizovaného nákupu:
cca 24 subjektů
cca 260 odběrných míst s odběrem elektřiny
cca 7 000 000 Kč celkové roční platby za spotřebu silové elektřiny
cca 4 100 MWh celková roční spotřeba elektřiny

Ostatní podmínky pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel zajistí u jednotlivých subjektů poskytování součinnosti vybranému uchazeči,
která je nutná a nezbytná pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje předat výsledky plnění předmětu veřejné zakázky uvedeného
v bodě A) v písemné i elektronické podobě s tím, že shromážděné údaje budou
zadavateli předány ve formátu .xls.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče/dodavatele
Čestné prohlášení o vypořádání splatných závazků vůči sociálnímu zabezpečení a
zdravotním pojišťovnám.
Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů.
Kopie dokladu o oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody s elektřinou na
Českomoravské komoditní burze Kladno.

Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce:
- popis nabízeného plnění
- nabízenou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky bez DPH v následujícím
složení:
- samostatně nabízenou cenu za plnění části A předmětu veřejné zakázky
v Kč za jedno odběrné místo.
- samostatně nabízenou cenu za plnění části B veřejné zakázky složenou ze
dvou částí
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1) % z celkového finančního objemu centralizovaného nákupu.
2) paušální částka v Kč
- podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně přílohy č.1 a č.2.
- doklady prokazující kvalifikaci uchazeče/dodavatele
- ostatní údaje relevantní pro hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

Výsledným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Bude
hodnocena bodovým ohodnocením z dílčích hodnotících kriterií částí předmětu
nabídky „A“ a „B“. Nabídka s nejvyšším počtem bodů vítězí.
Výsledné kriterium v bodech se spočte jako součet kritéria části „A“ zakázky a kriteria
části „B“ zakázky.
Kriterium celkové = Kriterium „A“ + Kriterium „B“
(body)= (body) + (body)
Kritérium části „A“ je podíl nejnižší podané nabídky za analýzu a hodnocené nabídky
na analýzu, násobený stem a váhou kriteria.
Kriterium „A“= Nabídka „A“ nejnižší/Nabídka „A“ hodnocená *100 * váha kritéria „A“ 0,3
(body)= (Kč)/(Kč)*(%)* (-)
Kriterium části „B“ je podíl nejnižší podané nabídky za zastupování a hodnocené
nabídky na zastupování, násobený stem a váhou kriteria.
Kriterium „B“= Nabídka „B“ nejnižší/Nabídka „B“ hodnocená * 100 * váha kritéria „B“ 0,7
(body)= (Kč)/(Kč)*(%)* (-)
Výše hodnocené finanční nabídky za analýzu je vypočtena součinem nabízené ceny na
jedno odběrné místo a počtem předpokládaných odběrných míst, specifikovaných
v článku Předpokládaný rozsah centralizovaného nákupu, viz. tato Specifikace veřejné
zakázky.
Nabídka „A“ hodnocená= Nabídka „A“ za jedno OM * předpokládaný počet OM
(tj. 260 odběrných míst)
(Kč)= (Kč/OM) *(ks)
Výše hodnocené nabídky v Kč za zastupování je spočtena ze součtu % nabídky „B“ a
paušální nabídky „B“ v Kč.
Nabídka „B“ hodnocená= Nabídka „B“% + Nabídka „B“ paušál
(Kč)= (Kč) + (Kč)
Procentní nabídka za zastupování je spočtena na hodnotu v Kč, jako součin
předpokládané výše roční platby za silovou elektřinu, uvedenou opět v článku
Předpokládaný rozsah centralizovaného nákupu a nabízené % výši.
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Nabídka „B“%= (předpokládaný objem finančních nákladů na el. en.se zadávací
dokumentace/100) * % cenové nabídky
(Kč) = ((Kč)/(-)) * (%)
Paušální nabídka části „B“ pro zastupování je stanovena rovnou dle učiněné nabídky
v Kč.

Místo a lhůta pro podání nabídky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Lhůta pro podání nabídky je do 1.8.2012 včetně.

Platební podmínky
Splatnost faktura 21 dní od doručení faktury dodavateli.

Ostatní podmínky
Faktura za plnění části A předmětu veřejné zakázky bude vystavena po předání a
seznámení Města Kopřivnice s analýzou a optimalizací a po scelení odběrných míst..
Faktura za plnění části B předmětu veřejné zakázky bude vystavena až po skončení
obchodu na burze.

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM
Město Kopřivnice
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