Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

Adresa:
Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

14.8.2013
VZ-64/OSČ/2013
Štill/476 453 205.
still@tsmost.cz

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření
rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky na dodávku
s názvem
„Dodávka motorové nafty a benzinu“
Vážený dodavateli,
v souladu s §11, §12 odst. 1, § 22 a dle § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“), Vás
vyzývám
k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření rámcové
smlouvy na plnění veřejné zakázky na dodávku
s názvem
„Dodávka motorové nafty“
1. Základní údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
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2.
a)

Předmět nabídky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka motorové nafty a benzinu včetně dopravy – čtyřleté smluvní
plnění (do 31.10.2017) formou rámcové smlouvy s maximálně 10 uchazeči, kteří předloží
nejvhodnější nabídku. Nejvhodnější nabídky budou vybrány dle hodnotícího kritéria stanoveného v bodě
4 a 6 této Zadávací dokumentace.
Jednotlivá plnění rámcové smlouvy budou zadávána na základě dílčích poptávek (čtrnáctidenních) a
objednávek se specifikací požadovaného množství a termínu dodávky v souladu s podmínkami § 92
zákona. Datum a čas požadovaného plnění budou dodavateli oznámeny vždy minimálně 1 den před
požadovaným termínem dodávky.
Uchazeč je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky.
Při realizaci bude respektován provoz objektů a požadavky zadavatele.
Předpokládané množství odběru: 250.000 litrů nafty za rok a 8 000 l benzinu Natural za rok.
b)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota za období plnění veřejné zakázky tedy 4 roky činí 31 mil. Kč bez DPH.
c)

Termín a místo plnění

Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou v době trvání 4 (čtyř) let s následujícími předpokládanými
termíny plnění:
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu je v 10/2013.
Uvedený termín je pouze předpokládaný, stanovený s ohledem na hladký průběh zadávacího řízení.
Termín může být posunut z objektivních důvodů, které vyplývají z procesního průběhu zadávacího řízení.
Místo plnění: nádrž BENCALOR zadavatele pro naftu a benzinové hospodářství v sídle společnosti ul.
Dělnická 164, 434 62 Most - Velebudice
d)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název
Motorová nafta
benzin Natural
3.

CPV
09134210-2
09132100-4

Kvalifikační předpoklady:

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o VZ je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídek vedoucí k uzavření rámcové smlouvy na dodávku.
Splněním kvalifikace se rozumí:
- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona o VZ
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-

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o VZ
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona o VZ
Předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel předložením
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 62 Most-Velebudice
PO BOX 119

Tisk: 14.8.2013 -

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
ČSOB Most
915209603/0300

Tel.: 476 453 240
Mob.:606 606 243
Fax: 476 453 223

info@tsmost.cz
www.tsmost.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI
9001:2001
14001:2005 ,18001:2008

Strana 3 (celkem 16)

Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce
dle § 53 odst. 3 zákona.
profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením
dle § 54 písm. a)
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
dle § 54 písm. b)
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle
zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
to znamená předložení zejména následujících živnostenských oprávnění:
- živnostenské oprávnění pro předmět plnění veřejné zakázky
- výpis z živnostenského rejstříku
Všechny doklady nesmí být starší 90 kalendářních dnů.
dle § 54 písm. d)
doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje – registrace distributora PHM.
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technické kvalifikační požadavky splní dodavatel předložením
dle § 56 odst. 1 písm. a)
předložení seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 (třech) letech (tj. od 8/2010 do
7/2013) s uvedením ceny, doby a místa plnění a kontaktní osobu včetně uvedení spojení pro případ
kontroly reference. Přílohou tohoto seznamu musí být
- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle
minulé věty od této osoby získat
u minimálně 3 potvrzených referencí na předmět dodávky s vyjádřením hodnoty minimálně ve výši 5
mil. Kč za rok s vyjádřením spokojenosti zákazníka.
Pravost a stáří dokladů
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí
takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58
zákona o VZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho vyloučení
z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále
nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona o VZ a výpis
z obchodního rejstříku dle § 54 písm. a) zákona o VZ nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídky), starší 90 kalendářních dnů.
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena pro předmět plnění rámcové smlouvy bude stanovena následovně:
pořizovací cena
dodavatele
v Kč/l bez DPH
proměnná

celková cena

cena přepravy a obchodní
+

marže

+

v Kč/l bez DPH

Kč/l bez DPH
konstanta

Pořizovací cena dodavatele v Kč/l bez DPH je cena, za kterou uchazeč nakupuje od svého dodavatele.
Vítězní uchazeči umožní na vyžádání zadavateli povolení přístupu k těmto cenám doložením Souhlasu
přístupu k pořizovacím cenám dodavatele.
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Uchazeč bere na vědomí, že stanovené ceny budou maximální a nepřekročitelné po celou dobu plnění
rámcové smlouvy.
Nabídková cena v Nabídkovém listu bude uvedena v členění:
a. aktuální pořizovací cena dodavatele v Kč/l bez DPH
b. cena přepravy a obchodní marže v Kč/l bez DPH
c. celková cena dodávky předmětu zakázky v Kč/l bez DPH
d. DPH (procentní sazba) i v Kč/l
e. cena celkem včetně DPH v Kč/l
V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude rozhodujícím
kritériem nejnižší nabídková cena přepravy a obchodní marže v Kč/l bez DPH.
Ceny budou vyjádřeny v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.
Uvedená nabídková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.
Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
Cena zboží bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky v místě
plnění u zadavatele v Mostě.
Nedodržení závazných požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této ZD bude
důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.
5.

Platební a obchodní podmínky:

Uchazeč je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh rámcové smlouvy na dodávku na celý předmět
plnění veřejné zakázky. Závazné obchodní podmínky formou vzorového plnění smlouvy jsou vedeny
v příloze k této Zadávací dokumentaci. Uchazeč je zároveň povinen předložit v nabídce znění návrhu
smlouvy rovněž v elektronické formě, a to na nosiči dat CD. Návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím
podmínkám nabídce uchazeče. Datový nosič s elektronickou podobou znění návrhu rámcové smlouvy
nebude tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně
označen názvem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče. Návrh rámcové smlouvy v elektronické
podobě nebude elektronicky podepsán.
Uchazeč je oprávněn fakturovat měsíčně.
Zadavatel si v době platnosti smlouvy vyhrazuje právo odebrat množství motorové nafty a benzinu podle
svých skutečných potřeb za cenu uvedenou v rámcové smlouvě.
Uchazeč vystaví na odebrané množství kupujícímu fakturu v českých korunách za litr při +15o C ke každé
dodávce. Přílohou faktury bude kopie plnícího listu potvrzená odběratelem.
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Níže uvedené obchodní podmínky budou zapracovány do návrhu smlouvy:
splatnost faktur 30 dnů od jejich doručení objednateli, zálohy se neposkytují
pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. ve výši 5 mil. Kč musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky.
6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odstavec 1 bod b) zákona VZ na základě nejnižší nabídkové
ceny.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu bez DPH zpracovanou ve smyslu
článku 4 této ZD, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka, splňující veškeré podmínky zadání,
s nejnižší nabídkovou cenou.
Nedodržení závazných požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této ZD bude
důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona o VZ.
7.

Termín a místo jednání:

První jednání se uskuteční dne 23.9. 2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti společnosti v sídle
zadavatele na adrese: Technické služby města Mostu a.s., ul. Dělnická 164, 434 62 Most.
Jednáno bude se všemi uchazeči současně.
Jednáno bude v českém jazyce.
Připouští se přítomnost pouze jednoho zástupce za firmu uchazeče.
Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby předložili své pověřovací listiny a svou účast
na jednání stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
Na jednání budou předloženy nabídky zpracované dle odst. 9 této zadávací dokumentace.
Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán činí:
90 kalendářních dnů ode dne následujícího po ukončení jednání.
8. Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky:
Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci této veřejné zakázky:
Součástí nabídky dle § 68 odst. 3 zákona musí být
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
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Změna identifikačních údajů po podání nabídky
Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se
dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u
zahraničních osob),
daňové identifikační číslo (DIČ),
sídlo / místo podnikání / bydliště uchazeče,
údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče.
9. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v jazyce českém, v souladu se zněním této zadávací
dokumentace a se zněním zákona o VZ předložena ve 2 vyhotoveních (originál + prostá kopie),
v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče.
ČLENĚNÍ NABÍDKY
a)
Krycí list nabídky
Krycí list nabídky s označením (názvem) a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikačními
údaji uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona o VZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj.
v následujícím členění:
obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče
sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu
právní forma uchazeče
identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno
daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je má uchazeč přiděleno pro účely platby daně z přidané
hodnoty, v opačném případě uvede, že není plátcem DPH
uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na základě kterého
jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče
uvedení kontaktní osoby uchazeče s uvedením telefonického spojení, faxového spojení a emailového spojení na kontaktní osobu
doručovací adresu uchazeče na území České Republiky
V případě podání společné nabídky (viz ust. § 69 odst. 4 zákona o VZ) zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce uvedl výše uvedené identifikační údaje za každého dodavatele samostatně.
b)

Obsah nabídky

V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, oddílů (kapitol,
částí).
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c)

Doklady prokazující splnění kvalifikace

Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, v členění dle jednotlivých
okruhů kvalifikačních předpokladů a následně jednotlivých dodavatelů, popř. subdodavatelů.
Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií (v členění dle čl. 3 této ZD):
- Splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- Předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ
- Splnění technických kvalifikačních předpokladů
d)

Nabídková cena

Uchazeč v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 4 této ZD.
e)

Návrh rámcové smlouvy

Uchazeč ve své nabídce předloží podepsaný návrh rámcové smlouvy na dodávku. Návrh rámcové
smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace.
f)

Popis nabízené služby

Uchazeč uvede podrobné podmínky k zajištění dodávky prací dle podmínek Zadávací dokumentace.
g)

Ostatní prohlášení a doklady požadovaná zadavatelem

V rámci členění nabídky uchazeč v nabídce v této kapitole předloží ostatní jednotlivá prohlášení a
doklady požadované zadavatelem dle této ZD, kromě prohlášení bezprostředně se vztahujících ke
kvalifikaci uchazeče, která budou v souladu s článkem 2 této ZD doložena v části nabídky uvedené
v článku 8 ZD. Zejména se jedná o doklady dle § 68 odst. 3 zákona o VZ.
h)

Prohlášení o vázanosti nabídkou

Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož bude ve smyslu § 68 odst. 2 zákona o VZ vyplývat, že uchazeč je vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (90 kalendářních dnů).
i)

Souhlas k přístupu k cenám

Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož bude vyplývat souhlas k přístupu k cenám dle článku 4 této ZD.
j)

Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané fyzickou osobou – podnikatelem, nebo
osobou vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, resp. členy statutárního orgánu oprávněnými
jednat jménem či za uchazeče, nebo jimi řádně zmocněnou osobou (přičemž v takovém případě doloží
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uchazeč v nabídce plnou moc pro takovou zmocněnou osobu v originále nebo její úředně ověřenou kopii),
které stanoví celkový počet listů nabídky.
10. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit z kvalifikovaných důvodů viz § 84 zákona a
neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude
druhou stranou sankcionováno.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
S pozdravem

Jan Syrový
ředitel společnosti
Přílohy:
č. 1 Nabídkový list
č. 2 Rámcová kupní smlouva
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Příloha č.1
NABÍDKOVÝ

LIST

Veřejná zakázka: ,,Dodávka motorové nafty a benzinu“
Název firmy, organizace:
Zastoupená:
Adresa:
IČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon, mobil:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

DIČ:
Číslo účtu:
Fax:

Cena předmětu zakázky
Aktuální pořizovací cena dodavatele bez DPH:

....................................... Kč/l

Cena přepravy a obchodní marže bez DPH:

....................................... Kč/l

Celková cena dodávky předmětu zakázky bez DPH:

....................................... Kč/l

DPH......... %

........................................ Kč/l

Cena celkem vč. DPH:

….................................... Kč/l

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci
výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.
V ……………… dne:
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Příloha č. 2

Rámcová smlouva na dodávku motorové nafty a benzínu
Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, Most – Velebudice, 434 62
Zastoupená:

Janem Syrovým, předsedou představenstva
Blanka Nešporová, člen představenstva

IČ:

64052265

DIČ:

CZ 64052265

Č. účtu:

915209603/0300, ČSOB Most

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771,
(dále jen objednatel nebo kupující)

a
Název společnosti, pr. forma
Adresa spol.
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným ......., oddíl ..., vložka ...,
(dále jen dodavatel nebo prodávající)
Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku e.č. VZ-……. uzavírají zúčastněné strany
v souladu s § 92 odst. 3 Zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění tuto rámcovou
smlouvu na dodávky motorové nafty a benzínu.
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I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem plnění této rámcové smlouvy je dodávka motorové nafty a benzínu dle výše uvedeného
výběrového řízení. Specifikace množství a ceny jsou uvedeny v jednotlivých objednávkách, které
budou tvořit přílohy této rámcové smlouvy.

2.

Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat vždy tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku objednatele.

3.

Dodavatel je povinen na žádost objednatele dokládat fakturované výkazy dalšími požadovanými
doklady.

4.

Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě min. ve výši 5 mil. Kč musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné
zakázky.

II.
Termín
1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyř let s účinností od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2017.

2.

Smlouvu lze vypovědět, výpovědní doba pro obě smluvní strany činí 2 měsíce s tím, že výpovědní
doba se počítá od prvého dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III.
Cena a platební podmínky
1.

Splatnost faktur činí 30 dní. Zálohy se neposkytují.

2.

Podkladem pro placení je faktura, kterou je dodavatel povinen vystavit nejdříve v den uskutečnění
zdanitelného plnění (skončení příslušného kalendářního měsíce). Faktura musí obsahovat všechny
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náležitosti daňového dokladu a je splatná do 30 dnů od doručení faktury objednateli na shora
uvedený účet zhotovitele bezhotovostním převodem.
3.

Dodavatel vystaví na odebrané zboží kupujícímu fakturu v českých korunách za litr při +15°C ke
každé dodávce. Přílohou faktury bude kopie plnícího lístku potvrzeného kupujícím.

4.

Ceny stanovené výběrovým řízením objednatele uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální a
nepřekročitelné po celou dobu plnění rámcové smlouvy. Cenou se rozumí cena přepravy a obchodní
marže v Kč/l bez DPH

5.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím doručení v případě, že bude
obsahovat nesprávné údaje nebo nebude úplná. Dodavatel je povinen odstranit nesprávné údaje či
doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

IV.
Termín dodání
1.

Jednotlivá plnění rámcové smlouvy budou zadávána na základě dílčích objednávek. Dílčí objednávky
(čtrnáctidenní) se specifikací požadovaného množství a termínu s určením přesného času dodávky
budou doručeny dodavateli vždy minimálně 1 den před požadovaným termínem dodávky motorové
nafty. Dílčí objednávky budou vystaveny na základě nejvýhodnější cenové nabídky pro dané období.

V.
Místo dodání
1.

Na adrese objednatele, Most-Velebudice, Dělnická 164.

VI.
Sankční podmínky
1.

Dodavatel se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení
dle ustanovení čl. IV.

2.

V případě prodlení objednatele s placením faktury za dodané zboží uhradí objednatel dodavateli úrok
z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
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3.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení objednateli (dodavateli), pro
případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (dodavatele), který
zvolí způsob uplatnění.

4.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle
ustoupit.

5.

Uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

VII.
Závěrečná ujednání
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dne
xx.xx.xxxx.

2.

Obě strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily a že tato odpovídá
jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.

Dosavadní závazkové vztahy mezi smluvními stranami s předmětem plnění obsaženým v této
smlouvě se nahrazují touto smlouvou.

4.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Mostě, dne
Za objednatele – kupujícího:

Za dodavatele – prodávajícího:

_______________________

_________________________

Jan Syrový,
předseda představenstva

_______________________
Blanka Nešporová,
člen představenstva
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Příloha č. 1
Dodavatel - prodávající
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cena
+ přepravy a obchodní marže
Kč/l bez DPH
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