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Oznámení o předběžných tržních konzultacích
1. ÚVOD
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
(dále jen „zadavatel“) připravují nové zadávací řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávku
motorové nafty (dále jen „zakázka“) v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění.

2. ÚČEL KONZULTACE
Zadavatel se před zahájením zadávacího řízení rozhodl vést níže specifikované předběžné tržní konzultace.
Jejich účelem je zvýšení transparentnosti výběrového řízení a získání relevantních a objektivních informací
o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky uvedené zakázky.
Cílem předběžné tržní konzultace je zejména nastavení optimálního způsobu výpočtu jednotkové ceny za litr
motorové nafty, tedy získání informací o tom, jaký způsob výpočtu nabídkové ceny motorové nafty platný po
celou dobu účinnosti rámcové dohody považují na konzultaci zúčastnění potenciální zájemci o předmětnou
zakázku (dále jen „dodavatelé“) za nejvhodnější a z jakého důvodu.
3. FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená. Oznámení o plánovaných předběžných tržních
konzultacích bude uveřejněno na profilu Zadavatele https://zakazky.pmdp.cz/contract_index.html a účastnit
se tak mohou všichni potenciální dodavatelé.
Předběžné tržní konzultace budou probíhat písemně v době od 05. 05. 2021 do 19. 05. 2021. Odpovědi na
otázky uvedené níže v tomto Oznámení (viz bod 5) stejně jako případné upřesňující či doplňující dotazy mohou
dodavatelé zasílat na e-mailovou adresu sindelarova@pmdp.cz, nebo prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK (viz odkaz výše). Odpovědi zadavatele na případné upřesňující či doplňující dotazy ze strany
dodavatelů budou v průběhu předběžných tržních konzultací zveřejňovány na profilu zadavatele.
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Vyplyne-li z těchto předběžných tržních konzultací potřeba provedení dalších konzultací s dodavateli, oznámí
zadavatel další kolo předběžných konzultací způsobem, jakým byly oznámeny tyto předběžné konzultace.
Pokud budou mít informace získané v průběhu předběžných tržních konzultací vliv na zadávací dokumentaci
zakázky, budou tyto informace uvedeny v samostatné zprávě, která bude součástí zadávací dokumentace.

4. INFORMACE O ZAKÁZCE

Druh veřejné zakázky
Bude se jednat o centralizované zadávací
řízení pro veřejnou zakázku. Centrální
Zadavatel v rámci centralizovaného zadávání
pořizuje dodávky i pro sebe (§ 9 odst. 6 ZZVZ).

Předmět veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky
Místa plnění veřejné zakázky
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Předpokládané množství odebrané motorové
nafty
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 14 ZZVZ veřejnou
zakázkou na dodávky. Zadavatel vyhlašuje zadávací
řízení na tuto veřejnou zakázku v souladu s § 151 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, jako sektorovou veřejnou zakázku.
Centrální zadavatel: Plzeňské městské dopravní
podniky, a.s. (dále jen „PMDP, a.s.“)
Další zadavatel vedle PMDP, a.s.:
Název: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
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. třída B filtrovatelnost
0° C
1. 10. - 15. 11. třída D filtrovatelnost
10°C
16. 11. - 28. 2. třída F filtrovatelnost
-20° C1.
3. - 14. 4.
třída D filtrovatelnost
-10° C
Na základě předpokládaných klimatických podmínek
s možností překročení teploty pod -20° C, mohou
zadavatelé požadovat dodávky arktické motorové nafty
s filtrovatelností nižší než -32° C a bodem zákalu nižším
než -22 °C (dále jen „arktická nafta“).
Počátek plnění:
01. 01. 2022
00:00 hod
Konec plnění:
31. 12. 2023 23:59 hod
Čerpací stanice v Areálu vozovny autobusů a trolejbusů
zadavatele na Karlově – Plzeň, Borská 2963, PSČ 301
00 – 2 nádrže (1 nádrž = objem 50 000l)
ČOV, Jateční tř. 40, Plzeň, PSČ 301 52
(1 nádrž = 33 000l)

a) Předpokládané množství odebrané motorové
nafty činí cca 2 800 000 litrů za kalendářní rok.
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VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
celkem v Kč bez DPH
Uzavření smlouvy

Týdenní objem dodávek se předpokládá cca 53
846 litrů (52 týdnů/rok).
b) Předpokládané množství odebrané arktické
nafty činí cca 200.000 litrů za kalendářní rok.
Týdenní objem dodávek se předpokládá cca
16 600 litrů (12 týdnů/rok).
a) Předpokládané množství odebrané motorové
nafty cca 180 000 litrů za kalendářní rok.
Týdenní objem dodávek se předpokládá cca 3
461 litrů (52 týdnů/rok)..
b) Předpokládané množství odebrané arktické nafty
činí cca 20.000 litrů za kalendářní rok.
Týdenní objem dodávek se předpokládá cca 1
667 litrů (12 týdnů/rok).
155 000 000
Rámcová kupní smlouva bude uzavřena
s jedním vybraným dodavatelem

5. VÝZVA ZADAVATELE K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Zadavatel s ohledem na přípravu zadávacích podmínek zakázky vyzývá potenciální dodavatele k zodpovězení
dotazů uvedených níže v tomto Oznámení.
Dodavatel nemusí zodpovědět všechny položené otázky. Dále může uvést i další okolnosti, které
zadavatele povedou dle názoru dodavatele ke zvýšení transparentnosti a objektivnosti výběrového
řízení.
Dotazy zadavatele:
1. 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 zdůvodnění, aby
při přípravě zadávacích podmínek mohl toto zohlednit.
2. Jaký kalkulační vzorec k výpočtu aktuální ceny za 1l motorové nafty v Kč bez DPH (motorová a
arktická) dodavatel používá? Zadavatel žádá 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.
3. Z jakého důvodu považuje dodavatel „jeho“ kalkulační vzorec k výpočtu ceny za 1l motorové nafty
v Kč bez DPH uvedený v bodě č. 2 za optimální?
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4. Mohou výpočet jednotkové ceny za 1 litr nafty dle kalkulačního vzorce uvedeného v bodě č. 2 provést
i ostatní potenciální dodavatelé, aby byla zachována transparentnost a objektivnost výběrového řízení
a zadavatel mohl obdržet porovnatelné nabídky? Odpověď dodavatel zdůvodní.
5. Jaké proměnné níže uvedeného kalkulačního vzorce jsou pro dodavatele limitující a v případě jejich
absence by se dodavatel nemohl zadávacího řízení zúčastnit? Stejný vzorec zadavatel použil při
předchozím zadávacím řízení na totožný předmět plnění veřejné zakázky.

Výpočet jednotkové nabídkové ceny pomocí Platts Rotterdam
Hodnoty JNC1 a JNC2 v Kč bez DPH vypočte dodavatel podle následujících závazných vzorců a
následně je aritmeticky zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
Vzorec pro výpočet:
JNC1 = { [ ( (1-X) * Pt + X * Bt + IP ) * Kt ] * ( Dr / 1000 ) + SPD} / 1000
JNC2 = { [ ( Pt + IP ) * Kt ] * ( Dr / 1000 ) + SPD} / 1000
Přičemž platí:
JNC1 – je jednotková nabídková cena za 1 litr motorové nafty B, D, F v Kč bez DPH, včetně dopravy
a SPD. Zadavatel upozorňuje, že v JNC1 resp. v IP musí být obsaženy veškeré s předmětem této
veřejné zakázky související náklady a případné poplatky, tzn. např. včetně dopravy, SPD
JNC2 – je jednotková nabídková cena za 1 litr nafty arktické nafty v Kč bez DPH, včetně dopravy a
SPD. Zadavatel upozorňuje, že v JNC2 resp. v IP musí být obsaženy veškeré s předmětem této
veřejné zakázky související náklady a případné poplatky, tzn. např. včetně dopravy, SPD
X – koeficient podílu biosložky v motorové naftě dle platných právních předpisů.
Pt – aritmetický průměr publikovaných denních kotací produktu „ULSD 10ppmS – Mid price“ dle Platt´s
FOB Rotterdam Barge v kalendářním týdnu předcházejícím týdnu dodání Zboží. V USD/tunu.
Bt – aritmetický průměr publikovaných denních kotací produktu „Biodiesel FAME – 10 (RED)“ dle Platts
FOB ARA Barge v kalendářní týdnu předcházejícím týdnu dodání Zboží. V USD/tunu.
IP – celkové náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky uvedené v USD za
tunu. Tuto hodnotu určuje dodavatel ve své nabídce, a tato hodnota je nepřekročitelná po celou dobu
trvání Smlouvy, nemůže být po dobu trvání Smlouvy vyšší než uvedená v nabídce dodavatele.
Kt – aritmetický průměr denních kurzů CZK/USD dle ČNB v kalendářním týdnu, předcházejícím týdnu
dodání Zboží v CZK.
Dr – referenční hustota (pro převod z hmotnostních jednotek na objemové).
SPD – spotřební daň vyjádřená v Kč na 1000 litrů ropného produktu při 15 oC dle souvisejícího zákona
(zákon č 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů)
Hodnoty X, Dr a SPD jsou stanovené dle platné související legislativy v době vyhlášení veřejné
zakázky. Smlouva reflektuje případnou změnu hodnoty v návaznosti na změnu legislativy v průběhu
jejího plnění.
X = 0,07
DR = 845 kg/m3 (střední hodnota hustoty při 15°C)
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SPD = 10 950 Kč na 1000 litrů motorové nafty
Vzhledem k tomu, že hodnoty Pt, Bt a Kt ve výše uvedeném vzorci představují proměnné, které nelze
v době podání nabídky určit jednoznačně, stanoví zadavatel konkrétní den výpočtu, aby byly tyto
hodnoty pro všechny dodavatele shodné, a budou sloužit výhradně pro účely výpočtu. V rámci plnění
Smlouvy je pro tyto proměnné stanoven způsob určení jejich aktuálních hodnot.
6. Na jak dlouhou dobu je z pohledu dodavatele optimálně uzavřít smluvní vztah s jedním vybraným
dodavatelem? Odpověď dodavatel zdůvodní.
7. Pokud dodavatel považuje za vhodné, nechť uvede další podněty, které uzná za klíčové pro
připravované zadávací řízení, např. i se zohledněním znalostí a informací z předchozích zadávacích
podmínek zadávacích řízení pro veřejnou zakázku na dodávku motorové nafty, kterou PMDP, a.s.
v předchozích letech vypisovalo.

Zadavatel tímto prohlašuje, že v rámci vedení předběžných tržních konzultací bude respektovat práva
dodavatele, co se týče ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací poskytovaných účastníky
předběžných tržních konzultací, budou-li tyto informace za důvěrné dodavatelem označeny.
Pokud následně zadávací dokumentace bude obsahovat informace, které jsou výsledkem této předběžné tržní
konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na
předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné
tržní konzultace.
podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Švíková
2021.05.05
Švíková Datum:
11:20:09 +02'00'

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Petra Švíková
vedoucí oddělení obchodu a MTZ
garant připravované zakázky
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