ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU PODLIMITNÍ ZAKÁZKU
Zadávací dokumentace na výběr dodavatele komplexních služeb II.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění
bilance a optimalizace provozu v lokální distribuční soustavě ENIC Rudná u
Prahy – oblast implementace prvků Smart Grid
1. Identifikace zadavatele
•

Název zadavatele, adresa sídla, IČO, osoba zastupující zadavatele, kontakt
- ENIC s.r.o.
- Praha 10, Černokostelecká 119/21, PSČ 10000
- zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 57468 vedeného Městským soudem
v Praze
- IČO: 25643401
- Osoba zastupující zadavatele: Jiří Horký
- Email: horky@enic.cz
- Telefon: 731584802
- www.enic.cz

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
•
•
•
•
•

•
•

Úprava datového modulu pro mikrodispečink a pro přípravu reportů a bilancování
energetických toků v LDS
Dodávka webového portálu LDS
Dodávka měřících a komunikačních modulů včetně montáže
Zadavatel umožňuje dílčí plnění prostřednictvím subdodavatele/ů.
Zadavatel umožňuje zajištění subdodávky na odborné činnosti vykonávané
v součinnosti dodávkou díla.
Jedná se o postup podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK
Podrobná specifikace je uvedena v Příloze zadávací dokumentace

3. Předpokládaná hodnota zakázky
•

Celková předpokládaná hodnota zakázky s DPH 0,734 mil. Kč, bez DPH 0,607 mil. Kč

4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
-

20. 6. 2022, 10:00 hod, Praha 10, V Olšinách 2300/75, kancelář 3. patro, PSČ 10000
Otevírání obálek: 20.6. 2020, 10:00 hod, Praha 10, V Olšinách 2300/75, kancelář 3.
patro, PSČ 10000

5. Místo plnění zakázky
-

Prologis Park Prague-Rudná. a lokality, na kterých je umístěno technologické zařízení
zadavatele, vše v k.ú. Hořelice,
Lokality, na kterých je umístěno technologické zařízení zadavatele v obci Rudná
[531723], katastrální území Hořelice [743321] Číslo LV: 1242
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6. Podmínky vydávání zadávací dokumentace
-

-

Zadávací dokumentace bude předána uchazečům elektronicky v místě sídla zadavatele
služby nebo zaslána elektronickou poštou. Zadávací dokumentace je přístupna
v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů na profilu zadavatele.
S jednotlivými účastníky výběrového řízení bude dohodnut konzultační termín na
vysvětlení rozsahu a funkcí systému. Bude upřesněn při vyzvednutí zadávací
dokumentace.

7. Předpokládaný termín plnění
•
-

Datum předpokládaného plnění zakázky.
Stanovení data plnění 9. 9. 2022. Za předpokladu splnění a předání díla do tohoto
termínu.

8. Prokázání kvalifikačních předpokladů
•
•
-

-

1. Profesní předpoklady doložením prosté kopie výpisu z Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku
Potřebná kvalifikace a oprávnění dle živnostenského zákona
2. Technické předpoklady:
Vyjadřují schopnost dodavatele plnit danou zakázku. Technické předpoklady budou
ověřeny na základě seznamu referenčních zakázek. Realizované referenční zakázky
musí zahrnovat nejméně 80% požadavků uvedených v příloze „Požadavky zadavatele“,
zejména 6. bod na listu Požadavky (komunikace a vypořádání dat - sběr a zpracování
dat z vyhodnocovacích míst lokální distribuční soustavy elektřiny, dále předávání dat
do systému OTE, včetně komunikace s OTE, ERU). Prokazuje se doložením referenčních
zakázek s odkazem na kontaktní osobu pro ověření rozsahu a kvality dodávky
Minimální úroveň jsou 3 reference obdobného rozsahu vykonávaných služeb
Požadavek na poskytnutí služby jako celku, nabídku nelze dělit na dílčí plnění různých
poskytovatelů služby vůči poptávce zadavatele

9. Obsah nabídky
•
•
•
•
•
•
-

Členění nabídky
Nabídka na komplexní dodávku díla dle zadávací dokumentace
Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
Jednoznačné identifikační údaje předkladatele služby
Nabídková cena a další hodnocené parametry nabídky
Nabídková cena za celkový rozsah služeb
Závazek dodavatele na poskytnutí záruky na dobu dvou let. Záruka zahrnuje dodaný
hardware, zaškolení obsluhy, zajištění údržby a provozu včetně aktualizací
Kontaktní osoby
Jméno příjmení, telefon, email, fax
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 8, včetně referencí
Návrh smlouvy
Vlastní návrh smlouvy s předmětem plnění, podmínek a sankcí
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10. Způsob zpracování nabídky
•
•
•
•

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce
Nabídku je potřeba předat v elektronické podobě s označením podání nabídky pro
výběrové řízení na dodavatele služeb pro vymezené oblasti LDS
Uvést stanovení celkové nabídkové ceny a tam, kde je to relevantní, i dílčích
nabídkových cen
Uchazeč, který je plátcem DPH, uvede výši nabídkové ceny bez i včetně daně z přidané
hodnoty; uchazeč, který je neplátcem DPH, uvede celkovou nabídkovou cenu.

11. Hodnocení nabídek
•

Hodnocení nabídek bude provedeno, při současném zachování zásad účelovosti, efektivnosti
a hospodárnosti vynakládaných peněžních prostředků, výhradně na základě základních
hodnotících kritérií, tj. podle ekonomické výhodnosti nabídky

•

Základní hodnotící kritérium včetně dílčích hodnotících kritérií a jejich vah je uvedeno ve výzvě
o zahájení zadávacího řízení. Zadavatel zvolil dílčí hodnotící kritéria s ohledem na druh a
složitost veřejné zakázky.

•

Kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jsou stanovena tak, aby vyjadřovala vztah užitné
hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné
zakázky, respektují přiměřenost nabídky ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a jejich
ekonomické povahy.

•

Organizátor veřejné zakázky stanovil váhu dílčích kritérií, kterou vyjádřil v procentech.

•

Stanovená kritéria pro hodnocení nabídky:

1. celková nabídková cena
2. technická úroveň nabízeného plnění hodnocená jako shoda obsahu nabídky s „Požadavky
zadavatele“
•

Stanovení váhy jednotlivých kritérií:
-

váha celkové nabídkové ceny

-

váha technické úrovně nabízeného

60 %

plnění hodnocená jako shoda obsahu
nabídky s „Požadavky zadavatele“

40 %

Způsob vyhodnocení jednotlivých kritérií:
celková nabídková cena
- 100 x (nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka) x váha vyjádřená desetinným
číslem (0,6)
technická úroveň nabízeného plnění hodnocená jako shoda obsahu nabídky s „Požadavky
zadavatele“
100 x (největší shoda/shoda hodnocené nabídky) x váha vyjádřená desetinným číslem
(0,4)
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12. Ostatní podmínky
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
Námitky lze uplatnit ve lhůtě 15 kalendářních dnů.
Případné námitky budou vypořádány ve lhůtě 15 pracovních dnů.

•

Vybraný dodavatel má povinnost spolupráce při výkonu finanční kontroly.

ENIC s.r.o.
Praha 10, Černokostelecká 119/21, PSČ 10000
IČ:

25643401

DIČ:

CZ25643401

Jednatel: JIŘÍ HORKÝ
Tel.: +420 731 584 802
www.enic.cz
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