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F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby
Název zakázky: K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2020-045016
Evidenční číslo zakázky: Z2020-045016
Číslo oznámení TED: 2020/S 248-618690
Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2020 2:25:53
Název zadavatele: Plzeňská teplárenská, a.s.
IČO zadavatele: 49790480
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: Plzeňská teplárenská, a.s.
IČO: 49790480
Poštovní adresa: Doubravecká 2760/1
Obec: Plzeň
PSČ: 301 00
Země: CZ
Kontaktní osoba: Jan Jandura
Tel.: +420 377180160
E-mail: jan.jandura@plzenskateplarenska.cz
Kód NUTS: CZ032
Hlavní adresa: (URL): https://www.pltep.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/
I.2)
Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)
Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/
Další informace lze získat
na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
elektronicky prostřednictvím: (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/
na výše uvedené adrese
I.6)
Hlavní předmět činnosti
Výroba, doprava a distribuce plynu a tepla
Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)
Název
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
II.1.2)
Hlavní kód CPV
42514300
II.1.3)
Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)
Stručný popis
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s
přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít
charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které
jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.
II.1.5)
Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)
Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)
Popis
II.2.1)
Název
II.2.2)
Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42912350
45220000
45262400
45311000
45317400
45231500
71320000
II.2.3)
Místo plnění
Kód NUTS: CZ032
Hlavní místo dodání nebo plnění: Plzeň, areál Teplárna, Doubravecká 2760/1
II.2.4)
Popis zakázky
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II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)
II.2.9)
II.2.10)
II.2.11)
II.2.12)
II.2.13)
II.2.14)

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s
přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít
charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které
jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá následující základní rozsah díla tvořící zakázku: zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci díla, a to zejména v rozsahu výrobní dokumentace, projektové dokumentace pro
provádění díla, plánu kontrol a zkoušek výroby a montáže, dokumentace skutečného provedení díla, průvodní technické dokumentace atd., a
další činnosti spojené s přípravou a realizací díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání zadavateli, a - případné demolice a
odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí
anebo zařízení zadavatele, které nesmí být prováděním díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení díla, a - likvidace stávající části
technologie včetně odstranění vzniklých odpadů, a - výroba, dodávka a montáž nové části technologie plnící nové emisní limity TZL dle
BAT, a - získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách,
potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla, a - provedení
navazujících služeb souvisejících s dílem jako je koordinace díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na
provádění díla, zaškolení zaměstnanců zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění díla, a - služby preventivního servisu na
předmětu díla po dobu 7 let od předání a převzetí díla, a to za účelem zajištění spolehlivého provozu díla (dále jen „preventivní servis“).
Hodnotící kritéria
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
Předpokládaná hodnota
Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 15
Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení
Informace o variantách
Informace o opcích
Informace o elektronických katalozích
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne
Další informace
Zadavatel uvádí, že si v souladu s ustanovením § 61 odst. 8 ZZVZ vyhrazuje možnost, že nemusí o předběžných nabídkách jednat a může
zadat Zakázku na základě Předběžné nabídky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)
Podmínky účasti
III.1.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek: Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel zadavateli předložením následujících dokladů: a)
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně
oprávnění k: - Projektová činnost ve výstavbě, - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení, - Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Splnění profesní způsobilosti může
dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.
III.1.2)
Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)
Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)
Objektivní pravidla a kritéria účasti
III.1.5)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)
Požadované zálohy a záruky
III.1.7)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo a servisní smlouvy, které jsou součástí zadávacích podmínek.
III.1.8)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.2)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)
Podmínky realizace zakázky
III.2.3)
Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Oddíl IV: Řízení
IV.1)
Popis
IV.1.1)
Druh řízení
Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
IV.1.3)
Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)
Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)
Informace o elektronické aukci
Bude použita elektronická aukce
Uveďte další informace o elektronické aukci: K realizaci eAukce bude použito eAukčního systému PROEBIZ. Předmětem eAukce bude
pouze hodnota Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH). Ostatní hodnoty kriteriální rovnice nebude možné v průběhu elektronické aukce
měnit. Pro hodnocení nabídek budou dosazeny hodnoty uvedené účastníky v jejich konečné nabídce.
IV.1.8)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
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IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Administrativní informace
Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25.01.2021
Místní čas: 12.00
Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast
CS
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12
Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)
Další informace
VI.4)
Přezkumná řízení
VI.4.1)
Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): https://www.uohs.cz/
VI.4.2)
Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)
Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v
dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti
podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení
stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v
případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro
podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být
doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit
ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od
odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí
navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle
§ 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného
oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1
měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o
uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě
pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění
veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši
10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V
případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání
postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané
hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši
10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu
koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
VI.4.4)
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): https://www.uohs.cz/
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení
16.12.2020

