Předběžná tržní konzultace
v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

Dodávka pohonných hmot

Zadavatel:

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Sídlo:

Dělnická 106, 405 29 Děčín VI

IČO:

62240935

Zadavatel se nechává zastupovat v rámci předběžné tržní konzultace v souladu s § 43 zákona
společnosti OTIDEA Admin s.r.o., Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, IČ: 10931538
Kontaktní mail:

zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon:

604 200 383

1 Účel předběžné konzultace
Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné
tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje
dodavatele o svých záměrech a požadavcích.
Předběžná tržní konzultace je vedena formou tzv. otevřenou. Předběžné tržní konzultace budou vedeny
tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6
zákona.
Účelem předběžné tržní konzultace je stručné představení předmětu veřejné zakázky a požadavků
zadavatele na plánovaný předmět veřejné zakázky. Daný podklad bude sloužit pro přípravu veřejné
zakázky. V případě, že zadavatel použije jakoukoliv informaci poskytnutou ze strany dodavatelů, bude
o dané skutečnosti informovat v rámci zadávací dokumentace, a to v rozsahu o jakou informaci se jedná
a kdo ji poskytl.

2 Informace k plánované veřejné zakázce
Zadavatel v současné chvíli připravuje nové zadávací řízení, jehož výsledkem bude uzavření rámcové
dohody na dodávku pohonných hmot v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Cílem předběžné tržní konzultace je zejména nastavení optimálního způsobu výpočtu jednotkové ceny
za litr pohonných hmot, tery získání informací o tom, jaký způsob výpočtu nabídkové ceny pohonných
hmot platný po celou dobu účinnosti rámcové dohody považují dodavatele za nejvhodnější a z jakého
důvodu.
Předmět veřejné zakázky:
Dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590+A1 a benzínu automobilového bezolovnatého Natural

95 (N95): Norma dle ČSN EN 228
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Dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 (dále též jen „motorová nafta“ nebo „zboží“), dodávané v
odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách, tj.:
15. 4. - 30. 9.
1. 10. - 15. 11.
16. 11. - 28. 2.
3. - 14. 4.

třída B filtrovatelnost
třída D filtrovatelnost
třída F filtrovatelnost
třída D filtrovatelnost

0° C
10°C
-20° C1.
-10° C

Místo plnění veřejné zakázky: Čerpací stanice v Areálu zadavatele, .
Předpokládané odebrané množství:
Motorová nafta 2 500 000 litrů za kalendářní rok, benzín automobilový bezolovnatý Natural 95 400 000
litrů za kalendářní rok
Arktická nafta není předmětem poptávky, ale její dodávka není vyloučena, pokud dodavatel nabídne
stejné pravidlo jako pro naftu.
Předpokládaná hodnota celkem veřejné zakázky 100 mil. Kč včetně spotřební daně, bez DPH.

3 Dotazy k předběžné tržní konzultaci:
Žádáme Vás o Vaše vyjádření k níže uvedeným otázkám. Dodavatel nemusí zodpovědět všechny
položené otázky.
a) Měli byste zájem o účast ve veřejné zakázce? Pokud ne, prosím uveďte důvody.
b) Vychází dodavatel ve svých kalkulacích jednotkových cen v Kč za 1l nafty ze spotových cen,
případně jiné cenotvorby, nebo používá rotterdamský systém výpočtu ceny? Zadavatel žádá o
informaci ohledně kalkulace jednotkových cen a zdůvodnění této volby způsobu stanovování
kakulace jednotkových cen, aby při přípravě zadávacích podmínek mohl toto zohlednit.
c) Jaký pravidelně zveřejňovaný cenový index nebo kalkulační vzorec k výpočtu aktuální ceny za
1l motorové nafty nebo benzínu v Kč bez DPH dodavatel používá? Zadavatel žádá o informaci
o cenovém indexu, způsobu jeho zveřejňování a aktualizace, případně o předložení
kalkulačního vzorce i s rozpadem proměnných a konstantních veličin vstupujících do výpočtu s
jejich detailním vysvětlením, aby při přípravě zadávacích podmínek mohl toto zohlednit.
Zadavatel zároveň požaduje, aby zmíněné vstupní parametry pro výpočet byly u dodavatele
stejné pro všechny jeho odběratele.
d) Pokud dodavatel využívá cenový index, prosíme tímto o sdělení jaký způsob dodavatel používá
u zveřejňování cenového indexu nebo čerpání podkladu k výpočtu z veřejných zdrojů?
e) Zadavatel očekává, že nabízená cena bude vycházet z cenového indexu dle bodu c) s tím, že
cena v indexu bude modifikována pevnou obchodní marží a pevnými přepravními náklady.
Žádáme tímto dodavatele o sdělení, zdali zadavatelem zvolený způsob stanovení nabídkové
ceny je vhodným. Pokud ne, žádáme tímto dodavatele o sdělení důvodů a dalších podrobností.
f) Domnívá se dodavatel, že zákaznický diskont může být stejný pro naftu i benzín? Lze stejný
diskont požít i případně u některých dalších paliv, která nejsou vyjmenována v zadání?
g) Z jakého důvodu považuje dodavatel „jeho“ cenový index kalkulační vzorec k výpočtu ceny za
1l motorové nafty v Kč bez DPH uvedený v písmenu b) za optimální?
h) Mohou výpočet jednotkové ceny za 1 litr nafty dle kalkulačního vzorce uvedeného v bodě
provést i ostatní potenciální dodavatelé, aby byla zachována transparentnost a objektivnost
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i)

zadávacího řízení a zadavatel mohl obdržet porovnatelné nabídky? Prosíme o Vaše
odůvodnění.
Zadavatel požaduje sdělení, zdali může ovlivnit nabídku dodavatele velikost nádrží, které
používáme:
T1 – Nafta motorová (max.plnění 90% = 25 tis.Lt.)
T4 – Nafta motorová (max.plnění 90% = 25 tis.Lt.)
T6 – Nafta motorová (max.plnění 90% = 25 tis.Lt.)
T5 – Natural 95 (max.plnění 90% = 30 tis.Lt.)

j) Ovlivňuje nabídku dodavatele přítomnost obsluhy stanice od 6:00 do 22:00?
k) Máte nějaké další doporučení, které by měl zadavatel zohlednit při přípravě daného zadávacího
řízení?

4 Forma předběžné tržní konzultace
Zadavatel stanovuje kombinovanou formu průběhu předběžné tržní konzultace tzn. kombinace písemné
a ústní formy. Předběžné tržní konzultace se mohou zúčastnit pouze vyzvaní dodavatelé, kteří potvrdí
svůj zájem do 15. 6. 2022 a vyjádření k jednotlivým otázkám v bodě 3.
Zadavatel bude následně realizovat osobní jednání s jednotlivými vyzvanými účastníky, kteří potvrdili
svůj zájem a zaslali své vyjádření ve stanoveném termínu. Termín osobního jednání bude stanoven
v předstihu min. 3 pracovních dnů a budou se ho moci zúčastnit vždy max. dva zástupci dodavatele.
V průběhu jednání bude přítomná komise požadovat odpovědi na výše uvedené otázky. Rozsah jedné
konzultace s každým účastníkem bude v délce maximálně 30 minut. Jednání bude nahráváno a bude
z něj pořízen zápis.
Zadavatel bude realizovat pouze jediné jednání s každým ze zúčastněných dodavatelů.
Písemné potvrzení Vašeho zájmu o účast a odpovědi na otázky v předběžné tržní konzultaci zasílejte
v termínu do 15. 6. 2022 (včetně) prostřednictvím datové schránky společnosti OTIDEA Admin s.r.o.
nebo kontaktní mailovou adresou zakazky@otidea.cz .

Mgr. Kateřina Koláčková

Mgr.
Kateřina
Koláčková

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina
Koláčková
Datum: 2022.06.06
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