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Technická specifikace pohonných hmot
a předpokládané celkové množství
1. Technické podmínky platí pro dodávku pohonných hmot do vlastních nádrží na
naftu motorovou.
2. Nafta motorová - její distribuce je řízena normou ČSN EN 590+A1, od 16. 11. do
28. 2. motorová nafta třídy F (-20 st.C), od 1.3. do 14.4. motorová nafta třídy D (10 st. C).
Zadavatel nepožaduje bionaftu ani směsnou bionaftu.
3. Předpokládané množství:
Nafta motorová 53 500 litrů
Místa závozu:
1. PS Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno - 12 000 l
2. PS Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko - 8 000 l
3. PS Tišnov, Olbrachtova 839, 666 01 Tišnov – 8 000 l
4. PS Hodonín, Tř.bří.Čapků 3, 695 03 Hodonín – 8 500 l
5. PS Boskovice, Chrudichromská 2041, 680 01 Boskovice – 8 500 l
6. PS Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo – 8 500 l
4. Dodavatel dodá pohonné hmoty při dodržování podmínek stanovených v dohodě
ADR o přepravě nebezpečných věcí přepravcem pohonných hmot do 5 dnů od
data podpisu smlouvy.
5. Dodavatel dodá pohonné hmoty pouze vozidly (cisternami), která jsou vybavena
zařízením s tiskárnou na přepočet stočených litrů na litry stočené při 15° C.
Odběratel uhradí za dodávku pohonných hmot kupní cenu, pouze však za
množství přepočtené na litry stáčené při 15° C dle stáčecího lístku.
6. Technicky zdůvodněný úbytek pohonných hmot v průběhu přepravy se stanoví
podle vyhlášky č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných
ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Uchazeč jako součást nabídky uvede celkovou a jednotkovou nabídkovou cenu v
Kč za dodávky bez DPH i včetně DPH s uvedením sazby DPH přesně dle tabulky
viz. Příloha č. 2, (včetně položkového vyjádření viz. vzorec této přílohy)
8. Cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče včetně nákladů spojených s
celními poplatky, dopravou zboží do místa plnění veřejné zakázky a povinným
obsahem MEŘO (metylester řepkového oleje) v naftě a biolihu v benzínu.
9. Nabídková cena bude stanovena ke dni středa 12. února 2014 (použijte
kotace platné pro období od úterý 11. února 2014 do pondělí 17. února
2014).
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10. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkem a nabídkovou cenu za 1 litr nafty v
závislosti na změnách světové ceny ropy, kurzu české koruny a výše daňového
zatížení výpočtem dle vzorce uvedeného v Příloze č. 2
11. Nabídková cena po dobu trvání smlouvy může být změněna pouze při zákonných
změnách daňového zatížení (DPH, spotřební daň), nebo pokud dojde ze zákona
k povinné změně poměru jednotlivých složek obsažených v motorových palivech
(např. biopaliva) anebo při změně proměnlivých položek uvedeného vzorce pro
výpočet ceny PT a KT, přičemž složky IP (inline prémie) a DM (dopravní marže)
jsou vždy pro uchazeče z jiných než zákonných důvodů pevně stanovené).

