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1. SEKTOROVÝ ZADAVATEL (dále jen „ZADAVATEL“)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
IČ: 49455842
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, č. vl. 1181
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
Identifikace pověřeného zaměstnance společnosti:
Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice
Kontaktní adresa:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Telefon: 604 253 555
e-mail: fiala@vasbo.cz

2. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
zadavatelem stanovených kvalifikačních požadavků.
2.1

Splněním kvalifikace se rozumí

Splněním kvalifikace se rozumí prokázání způsobilosti uchazeče realizovat zadavatelem požadovanou veřejnou
zakázku, a to v rozsahu požadavků, které stanovil zadavatel v této kvalifikační dokumentaci. Prokázání splnění
kvalifikace dle požadavků zadavatele je předpokladem výzvy dodavateli (resp. zájemci ve smyslu § 17 písmo n)
zákona) k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním.
Zadavatel stanovuje následující kvalifikační požadavky:
a) základní kvalifikační předpoklady (viz čl. 3.1 této KD)
b) profesní kvalifikační předpoklady (viz čl. 3.2 této KD)
c) ekonomické a finanční kvalifikační požadavky (viz čl. 3.3 této KD)
d) technické kvalifikační požadavky (viz čl. 3.4 této KD)
2.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace týkající se požadavků na jeho ekonomickou a
finanční způsobilost nebo jeho technickou způsobilost, popřípadě týkající se oprávnění k podnikání, je oprávněn
splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikačního požadavku na předložení výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písmo j) zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmo a) zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění

určeného

k

plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
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2.3 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká
ekonomické a finanční způsobilosti, technické způsobilosti a oprávnění k podnikání, u kterých postačuje, aby splnění
této kvalifikace prokázali všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se čl. 2.2 použije
obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, kteří za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, jsou tito dodavatelé povinni zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů či požadavků zadavatele smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
2.4 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu
požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové
části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
2.5 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění části kvalifikace týkající se požadavků na
ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost v plném rozsahu, je oprávněn tuto způsobilost prokázat i jinými
rovnocennými doklady. Zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto doklady odmítnout.
2.5.1 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, zadavatel tento doklad jako způsob prokázání kvalifikace uzná v tom rozsahu, v jakém pokrývá
požadavky stanovené zadavatelem na prokázání kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
2.5.2 Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů obsahující náležitosti stanovené v § 139 zákona a budou-li údaje v certifikátu
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platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.
2.5.3 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí
Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským
společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v
němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný
zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu
do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Zadavatel tento
doklad jako způsob prokázání kvalifikace uzná v tom rozsahu, v jakém pokrývá požadavky stanovené zadavatelem na
prokázání kvalifikace.
Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem nelze dle zákona prokázat kvalifikační
požadavek zadavatele týkající se doložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, pokud si zadavatel takový kvalifikační požadavek dále vymezil.
Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem nelze dle zákona prokázat kvalifikační
požadavek zadavatele týkající se doložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou služby, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, pokud si
zadavatel taktový kvalifikační požadavek dále vymezil.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
2.6 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Bude-li zadavatel
před uzavřením smlouvy požadovat předložení originál či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, povinen je zadavateli předložit.
2.7 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz čl. 3.1) a profesních kvalifikačních
předpokladů (viz čl. 3.2) nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
2.8 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí
takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.
Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být zároveň předložena plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.
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2.9 Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by
jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost
zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle §
81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž
zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději
při uzavření smlouvy.

3. VYMEZENÍ KVALIFIKAČNÍCH POŽADA VKŮ ZADAVATELE
3.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením podepsaného čestného
prohlášení dle přílohy č. 3 a současně v souladu s § 63 odst. 2 zákona předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.
3.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží prostou kopii těchto dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci oprávněného obchodníka
s elektrickou energií a licenci na obchod s elektřinou dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.
426/2005 Sb. v platném znění
3.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
a) uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu
trvání smlouvy a záruční doby mezi dodavatelem a objednatelem. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou
osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. Zadavatel v
souladu s § 63 odst. 1 zákona vymezuje minimální úroveň tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto: minimální výše pojistné
částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 100 mil. Kč.
b) uchazeč předloží údaje o svém celkovém obratu a obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní
období, v obou případech musí být minimální obrat nejméně ve výši 500 mil. Kč bez DPH/rok. Jestliže uchazeč vznikl
později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-Ii údaje o
svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Uchazeč prokáže splnění
tohoto požadavku zadavatele čestným prohlášením o obratu a kopiemi účetních závěrek za roky 2010, 2011 a 2012.
3.4. Technické kvalifikační předpoklady
a) uchazeč předloží kopii „Smlouvy o zúčtování odchylek s Operátorem trhu“ podepsanou oprávněnými
osobami tak, aby pokryla celou dobu plnění této smlouvy.
b) ve vztahu k zajištění kvality dodávky požaduje zadavatel individuální přístup a služby manažera (služba
spočívá ve jmenování obchodního zástupce uchazeče, který zajišťuje veškerou komunikaci mezi uchazečem a
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zadavatelem a řeší veškeré problémy spojené s odběrem elektrické energie). Manažer bude osobně přítomen
veškerým jednáním vedeným ve věci plnění předmětu veřejné zakázky v sídle jednotlivých divizí zadavatele
po celou dobu platnosti smlouvy, na vyžádání do 24 hodin. Sídla jednotlivých divizí zadavatele jsou uvedena
v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Tato osoba musí mít 3 roky praxe v uvedeném oboru. Minimální délku
praxe uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení s uvedením délky praxe u uchazeče, případně u
jiného předchozího zaměstnavatele s obdobným pracovním zařazením.
c) seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek,
které lze za dále uvedených podmínek v některých případech nahradit dokladem o uskutečněném plnění.
Uvedený kvalifikační předpoklad splní uchazeč předložením seznamu významných dodávek realizovaných
uchazečem v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: název objednatele,
předmět významné služby a její rozsah, doba realizace významné služby, kontaktní osoba objednatele, u
které bude možné realizaci významné dodávky ověřit, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Z osvědčení i seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval
minimálně 3 zakázky pro objednatele na dodávku elektrické energie, z čehož každá zakázka byla v minimálním
rozsahu plnění 45 GWh ročně za poslední 3 roky.
d) ve vztahu k zajištění kvality dodávky požaduje zadavatel „zákaznický portál“ v elektronické podobě,
součástí kterého budou tabulky s odběry elektrické energie. Uchazeč je povinen zajistit zadavateli bezplatný
on-line přístup na zákaznický portál. Službu „zákaznického portálu“ uchazeč prokáže předložením čestného
prohlášení o jeho existenci a uvede přímý odkaz na webové stránky, na kterých se může zadavatel seznámit
s funkčností zákaznického portálu.
3.5. Postup zadavatele pří posouzení kvalifikace
3.5.1. Posouzení kvalifikace
Zadavatelem jmenovaná komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazečů stanovené v souladu se zákonem a
podle požadavků stanovených v této dokumentaci.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona (změny v
kvalifikaci), bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

4. STRUČNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen
„dodávka“) oprávněnému zákazníkovi (dále jen „zadavatel“) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační
soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za
činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění
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a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny, a to na roky 2015 a 2016 (24
měsíců).
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění
systémových služeb.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo dodávky elektrické energie zajištění služeb s plněním souvisejícím,
včetně zákaznického portálu.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a zajištění sdružených služeb, tedy zajištění dodávky
elektrické energie, přenosu elektrické energie, distribuce elektrické energie a zajištění systémových služeb v době od
1. 1. 2015 od 00:00 hod. do 31. 12. 2016 do 24:00 hod. v předpokládané hodnotě 260 mil. Kč bez DPH za dva roky,
množství v MWh je vymezeno v zadávací dokumentaci ± jakákoliv toleranční odchylka. Roční předpokládaný odběr
elektrické energie činí 45 GWh.
5. POKYNY PRO SESTAVENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
5.1 Pokyny pro zpracování žádosti o účast
5. 1.1 Žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním spolu s dokumenty, kterými uchazeč prokazuje zadavateli
splnění stanovených kvalifikačních předpokladů, a dalšími požadovanými doklady (dále jen „žádost o účast“) bude
podána v listinné podobě.
5.1.2 Žádost o účast musí být podána v řádně a zcela uzavřené obálce označené „Dodávka elektrické energie na
období 2015 a 2016“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné odeslat
případné oznámení o tom, že žádost o účast byla podána po uplynutí lhůty pro podání této žádosti.
5. 1.3 Uchazeč může podat pouze jednu žádost o účast, a to samostatně, nebo společně s dalšími dodavateli za účelem
podání společné nabídky. Pokud uchazeč podá více žádostí o účast samostatně, nebo společně s dalšími dodavateli,
zadavatel všechny žádosti o účast podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Společnou žádostí o účast se rozumí žádost o účast, kterou podalo více dodavatelů společně za účelem podání
společné nabídky. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou žádost o účast považují za jednoho zájemce
o veřejnou zakázku.
5. 1.4 Žádost o účast bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v tištěné podobě a zároveň na

CD/DVD

v elektronické podobě, v českém jazyce.
5.1.5 Žádost o účast nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
5.1.6 Všechny listy žádosti včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Na začátku žádosti o
účast bude obsah s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
5.1.7 Podáním žádosti o účast se rozumí její doručení zadavateli. Za včasné doručení odpovídá uchazeč. Žádostí o
účast se doručují následujícími způsoby:
a) Zasílají se doporučeně do sídla zadavatele: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., sekretariát
generálního ředitele společnosti, Soběšická 820/156, 638 01 Brno.
b) Žádosti o účast lze podat rovněž osobně v sídle zadavatele na výše uvedené adrese v době od 8,00-13,00
hod hodin. V případě osobního podání uchazeče vyplní a ve dvou výtiscích společně se žádostí o účast
doručí Protokol o osobním doručení žádosti o účast. Na oba výtisky zaměstnanec zadavatele přijímající
žádost vyznačí datum a čas podání žádosti a potvrdí převzetí žádosti o účast. Jeden výtisk zůstává zadavateli.
5.1.8 Žádost o účast musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci.
5.1.9 Pro zpracování žádosti o účast zadavatel doporučuje níže uvedené řazení dokladů a dokumentů:
1. Krycí list žádosti o účast zpracovaný zájemcem dle Přílohy č. 2
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