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ČEPS zavádí Systém kvalifikace dodavatelů
1. Posláním společnosti ČEPS je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj
elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských
soustav.
2. Skupina ČEPS implementuje Systém kvalifikace dodavatelů (Systém KD),
který přispěje k dalšímu zvyšování kvality plnění investičního programu a plánu
obnovy přenosové soustavy.
3. Kvalifikace dodavatelů umožní systematický výběr, kontinuální rozvoj a
rozšiřování portfolia kvalifikovaných dodavatelů.
4. Účelem příspěvku je poskytnout Vám informaci o principech, pravidlech a
nástrojích nově zaváděného Systému KD.
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Přínosy Systému kvalifikace dodavatelů
1. Pro dodavatele
 Transparentní podmínky pro zařazení do Systému KD
 Zjednodušení výběrového řízení
 Otevřený systém

2. Pro Skupinu ČEPS
 Objektivní nastavení kvalifikačních kritérií
 Garance kvality dodávek, stavebních prací a služeb
 Snížení časové náročnosti zadávacích řízení
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1.
Principy kvalifikace dodavatelů
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Kvalifikace dodavatelů je součástí řízení dodavatelů
Umí dodavatelé dodat,
co ČEPS požaduje?

Kdo dodá konkrétní
zakázku?

Nástroje

Nástroje

•
•
•
•
•

• Výběrové řízení na zakázky

Nadlimitní kvalifikace
Externí audit dodavatelů
Podlimitní kvalifikace
Dodavatelský inkubátor
Ad hoc kvalifikace

Co musí dodavatel učinit
pro zachování / rozšíření
možností dodávat pro ČEPS?
Nástroje
•
•
•

Obnova kvalifikace
Nápravná opatření
Rozšíření kvalifikace

1. Kvalifikace

2. Výběr

4.
Rozvoj

3.
Hodnocení

Jak se dodavatelům daří
naplňovat požadavky
ČEPS?
Nástroje
• Roční hodnocení dodavatelů
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Principy Systému kvalifikace dodavatelů
1. Systém KD ve Skupině ČEPS je
 zaváděn pro účely zadávání nadlimitních a podlimitních sektorových veřejných zakázek,
 provozován prostřednictvím dodavatelského portálu na webu ČEPS.
2. Systém KD je členěn na Oblasti – Skupiny – Kategorie dodávek, stavebních prací a služeb.
3. Dodavatel může požádat o zařazení do Systému KD kdykoliv prostřednictvím
dodavatelského portálu.
4. Podmínkou pro zařazení do Systému KD je úspěšné splnění kvalifikačních požadavků.

5. Zařazení dodavatele do Systému KD nezakládá nárok na uzavření jakékoliv smlouvy s ČEPS
a.s. nebo ČEPS Invest a.s.
6. Účastníkem zadávacího nebo výběrového řízení navazujícího na Systém KD mohou být jen
kvalifikovaní dodavatelé zařazení v příslušné kategorii Systému KD.
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Systém KD rozlišuje 3 druhy kvalifikace
Ad hoc kvalifikace
• Součást výběrového řízení u
podlimitních zakázek
• nebo zadávacího řízení u
nadlimitních zakázek
• Standardní proces

Nadlimitní kvalifikace
• Zavedena v souladu s § 165167 ZZVZ
• Dodavatel žádá o zařazení do
Systému KD prostřednictvím
dodavatelského portálu
• Zařazení do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů po
splnění podmínek pro zařazení
• Možnost podat společnou
žádost více dodavatelů
• Možnost plnění kvalifikačních
požadavků poddodavateli

Podlimitní kvalifikace
• Nepodléhá režimu dle ZZVZ
• Dodavatel žádá o zařazení do
Systému KD prostřednictvím
dodavatelského portálu
• Zařazení do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů po
splnění podmínek pro zařazení
• Nelze podat společnou žádost
více dodavateli
• Nelze plnit kvalifikační požadavky
s využitím poddodavatelů
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Průběh procesu kvalifikace dodavatelů

ČEPS

Dodavatel

Posouzení žádosti
dodavatele o
zařazení do
Systému KD

Dodavatelský
portál
Kvalifikace
dodavatelů

Registrace
dodavatele
na portále

Žádost
schválena

Žádost
zamítnuta

Výběr
oblasti a
kategorie

Odeslání
žádosti o
zařazení do
Systému KD

Dodavatel zařazen
jako kvalifikovaný
do Systému KD

Dodavatel
informován o
výsledku
posouzení
žádosti
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2.
Pravidla kvalifikace dodavatelů
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Hlavní pravidla Systému Kvalifikace dodavatelů
 Kompletní pravidla Systému KD jsou dostupná na webu ČEPS
https://www.ceps.cz/cs/system-kvalifikace-dodavatelu.
 O žádosti dodavatele o zařazení do Systému KD bude rozhodnuto do 6 měsíců od
jejího podání.

 Zařazení do Systému KD je předpokladem pro zasílání výzev k předkládání nabídek
a pro následné uzavření obchodního vztahu s ČEPS a.s. nebo ČEPS Invest a.s. u
zavedených kategorií.
 Zařazení do Systému KD je platné 4 roky.
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Hlavní pravidla Systému Kvalifikace dodavatelů
 ČEPS, a.s. může rozhodnout o vyřazení dodavatele z kategorie / Systému KD
z následujících důvodů:
 neuspokojivý výsledek hodnocení dodavatele (tj. výsledek hodnocení v kategorii C
nebo bezprostředně dvakrát po sobě v kategorii B);
 závažná nebo dlouhodobá pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s
ČEPS, a.s. nebo ČEPS Invest, a.s. v posledních 3 letech;
 V případě neúspěšného pokusu o zařazení do Systému KD nebo ztrátě kvalifikace
může dodavatel znovu požádat o zařazení do Systému KD nejdříve za 6 měsíců.
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3.
Oblasti a nástroje Systému KD
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Oblasti a skupiny kategorií v Systému KD
Dodávky přístrojů
Vypínače
Odpojovače
Přístrojové transformátory
Omezovače přepětí

Projekty
Projekty stanic
Projekty vedení

Realizace investičních akcí a JMO
Realizace rozvoden
Realizace staveb vedení
Nátěry SONS a ONS

Komplexní inženýrské činnosti
TDS stanic a vedení
Projednávání staveb
Koordinace BOZP

Dodávky pro provoz a údržbu
Údržba stanic
Údržba vedení
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Uplatnění nástrojů kvalifikace v oblastech Systému KD
Oblasti kvalifikace dodavatelů

Nástroje

Nadlimitní kvalifikace
Dodávky strojů, přístrojů a materiálu

A

K

E

Podlimitní kvalifikace
Realizace investičních akcí a JMO

A

P

I

Služby a dodávky pro provoz a údržbu

A

P

I

Projekty stanic a vedení

A

P

Komplexně inženýrské činnosti

A

P

Nástroje kvalifikace
A

Ad hoc kvalifikace

K

Nadlimitní kvalifikace

P

Podlimitní kvalifikace

I

Dodavatelský inkubátor

E

Externí audit dodavatele
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Dodavatelský inkubátor
 V případě, že potenciální dodavatel nedisponuje dostatečným počtem referencí na hladině
400 kV nebo 220 kV, může být zařazen do seznamu kvalifikovaných dodavatelů po úspěšném
vyhodnocení zkušební zakázky v rámci tzv. dodavatelského inkubátoru.
 Pro zařazení do dodavatelského inkubátoru jsou nastaveny kvalifikační požadavky stejné
jako pro zařazení do příslušné kategorie v Systému KD, vyjma prokázání referencí na hladině
400 kV nebo 220 kV.
 Do inkubátoru může být zařazen dodavatel, který předloží alespoň reference na hladině 110 kV.
 Pro získání kvalifikace v systému inkubátoru bude definována vhodná podlimitní zakázka.
 O inkubátorovou zakázku se bude mezi uchazeči soutěžit. Zakázku získá uchazeč s nejnižší
cenovou nabídkou.
 Pro plnění inkubátorových zakázek bude zajištěn zvýšený dohled ze strany ČEPS.
 Po úspěšném absolvování inkubátorové zakázky bude dodavatel zařazen do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, tj. potenciálních smluvních partnerů pro danou kategorii.
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Dodavatelský inkubátor v Realizace staveb vedení

Přeizolace

Přeizolace
+
tažení vodičů

Přeizolace
+
tažení vodičů
+
stavba ocelových
konstrukcí

 Dodavatelé mohou požádat o zařazení do kategorií odstupňovaných podle rozsahu prací.
 V případě, že dodavatel nenaplní požadavky na reference na napěťové hladině 220/400 kV,
může být zařazen do Systému KD pro příslušnou kategorii po úspěšné realizaci „inkubátorové
zakázky“.
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Dodavatelský
inkubátor v údržbě
silového zařízení

Údržba silového zařízení
400 / 220 kV

Inkubátor
pro
Údržbu silového zařízení

Žádost o kvalifikaci
pro Údržbu silového zařízení
NE

Nesplní-li dodavatel požadavky
na reference na napěťové hladině
220/400 kV, může být zařazen do
Systému KD pro příslušnou
kategorii po úspěšné realizaci
„inkubátorové zakázky“.

Požadavek
na reference v údržbě zařízení
stanic nebo z montáží, oprav,
revizí či uvádění do provozu
400 kV nebo 220 kV
nebo
Úspěšná inkubátorová zakázka
Údržba silového zařízení

ANO
Zařazení
do inkubátorové kategorie
Údržba silového zařízení
ANO
Výběr na realizaci
inkubátorové zakázky

ANO

Jako inkubátorová zakázka bude
vypsána zakázka na údržbu
silového zařízení 1 malé stanice na
1 rok.

Požadavek
na reference v údržbě zařízení
stanic nebo z montáží, oprav,
revizí či uvádění do provozu
nejméně 110 kV

NE

ANO
Zařazení do kategorie
Údržba silového zařízení
400 / 220kV

ANO

Úspěšná realizace
inkubátorové zakázky

NE
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4.
Aplikace Kvalifikace dodavatelů
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Aplikace Kvalifikace dodavatelů
 Na podporu komunikace s dodavateli je
vytvořena aplikace Kvalifikace
dodavatelů dostupná na adrese
https://www.ceps.cz/cs/system-kvalifikace-dodavatelu
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5.
Harmonogram
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Harmonogram
 Probíhá postupné naplňování Systému KD dodavateli, z velké části
stávajícími.
 8 měsíců od spuštění systému, tj. od 19. 10. 2019 budou zahájena výběrová
řízení již pouze s kvalifikovanými dodavateli.
 První inkubátorové zakázky budou soutěženy na konci r. 2019 s realizací
v roce 2020.
 První dodavatelský audit v oblasti dodávek přístrojů proběhne
v 06 / 2019 ve spolupráci s Det Norske Veritas.
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6.
Dodávky materiálu do staveb

na základě rámcových smluv
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Nákup materiálu na základě rámcových smluv
 První stavba u které bude uplatněn způsob nákupu dodávek na základě
rámcových smluv je výstavba linky V 401.
 Soutěž na výstavbu linky je vyhlášena.
 Dodávka materiálu se týká pouze ocelových konstrukcí.
 Dodavatelem ocelových konstrukcí je turecká firma Mitas Energy.
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Děkuji za pozornost

Radek Hartman, člen Představenstva ČEPS, a.s.

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, www.ceps.cz

