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I.

Popis předmětu Veřejné zakázky
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka elektřiny pro Zadavatele na rok 2014 a 2015, včetně převzetí
odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o nepřetržitou dodávku elektrické energie v předpokládaném celkovém objemu ve
výši:
220 000 MWh
(dále jen „dodávka elektřiny“).
Dodávka elektřiny se uskuteční do odběrného místa Zadavatele, kterým je areál letiště Praha Ruzyně,
prostřednictvím předávacích míst podle seznamu uvedeného v tabulkách.1 a 2 níže.

Tab. 1 – Seznam předávacích míst velkoodběrů
Číslo
předávacího
místa
1

Název předávacího místa

Distribuční soustava

Napěťová
úroveň [kV]

Kategorie

2

3

4

5

7830

Transformační stanice JIH

PREdistribuce a.s.

22 kV

B

8025

Hlavní transformační stanice 1

ČEZ distribuce a.s.

22 kV

B

7710

Transformační stanice TS36

PREdistribuce a.s.

22 kV

B

7900

Hlavní transformační stanice 2

PREdistribuce a.s.

22 kV

B

Každé předávací místo má samostatné měření elektřiny a z těchto bodů je vytvořeno jedno součtové
fakturační měření.

Tab. 2 – Seznam předávacích míst maloodběrů
Číslo
předávacího
místa
1

Název předávacího místa

Distribuční soustava

Napěťová
úroveň [kV]

Kategorie

2

3

4

5

8110494987

Letecká 32/727, Ruzyně P6

PREdistribuce a.s.

400 V

C

8110488809

Nová Šárka, Liboc P6

PREdistribuce a.s.

400 V

C

Každé předávací místo má samostatné fakturační měření elektřiny.
Časový průběh odběru (souhrnný diagram odběru elektřiny) je uveden v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Časový průběh obsahuje odběrový diagram Zadavatele po jednotlivých hodinách skutečného průběhu odběru,
zaznamenaný v období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Předmětem plnění uchazeče a součástí nabídky bude rovněž poskytování informačních a datových služeb
spočívajících v předávání informací o odběru prostřednictvím internetu s max. zpožděním 24 hodin.
Informační a datové služby musí umožnit Zadavateli elektronické prohlížení případně zadávání dat a export dat
pro další zpracování v informačních systémech Zadavatele. Informační a datové služby musí využívat vysoký
standard zabezpečení datové komunikace, blíže specifikovaný v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předmět Veřejné zakázky je dále specifikován v zadávací dokumentaci, podmínky jejího plnění jsou stanoveny ve
vzoru smlouvy, který tvoří její přílohu. Zadávací dokumentace je včetně příloh uveřejněna na profilu Zadavatele
na adrese www.softender.cz/cah/.
II.

Požadavky na splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení
zveřejněném ve věstníku veřejných zakázek. Podrobná specifikace těchto požadavků je vypracována v této
Kvalifikační dokumentaci a slouží jako podklad pro podání žádostí dodavatelů o účast v zadávacím řízení
zadávaného formou jednacího řízení s uveřejněním.
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Zadavatel stanovil požadavky na splnění kvalifikace v souladu s § 63 odst. 1 Zákona. Dodavatel je
v žádosti o účast povinen prokázat splnění kvalifikačních kritérií ve smyslu ust. § 63 až 65 Zákona, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným Zákonem a touto Kvalifikační dokumentací.
II.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
c) který není v likvidaci,
d) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Způsob prokázání:
Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení (vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 1 této Kvalifikační dokumentace). Čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, a bude předloženo v originále
nebo úředně ověřené kopii. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání žádosti o účast starší 90
kalendářních dnů.
II.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Způsob prokázání:
a) prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán,
ne starším než 90 kalendářních dnů, přičemž tato lhůta se počítá ode dne podání žádosti o účast,
b) prostá kopie o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů (kopie živnostenských listů
nebo výpis z živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
II.3. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
který realizoval alespoň 2 významné dodávky elektrické energie v roce 2011 a alespoň 2 významné
dodávky elektrické energie v roce 2012, každou o minimálním objemu 50.000.000,- Kč bez DPH.
Dodavatel uvede realizované zakázky v seznamu podepsaném oprávněnou osobou jednat nebo
zastupovat dodavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
c) čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a
není-li současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívající na její
straně.
II.4. Další požadavky Zadavatele
a) Zadavatel dále požaduje předložení účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu za předchozí 4
účetní období (kalendářní rok 2009, 2010, 2011, 2012), z nichž vyplývá obrat z obchodu s elektřinou ve
výši alespoň 5 mld. Kč kumulativně a současně za každý kalendářní rok ve výši minimálně 1 mld. Kč.
Tento kvalifikační předpoklad dodavatel doloží ověřenou nebo prostou kopií té části účetní závěrky
nebo jiného dokumentu, ze kterého bude konkrétně vyplývat požadovaný obrat za obchod s elektřinou.
b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku nejméně 30.000.000,- Kč. Tento kvalifikační
předpoklad dodavatel doloží některým z následujících dokumentů:
•

ověřenou nebo prostou kopií platné pojistné smlouvy tyto skutečnosti prokazující,

•

ověřenou nebo prostou kopií platného pojistného certifikátu tyto skutečnosti prokazující, nebo

•

čestným prohlášením, že pojistnou smlouvu na požadovanou pojistnou částku uzavře v případě,
že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, a to do podpisu smlouvy se Zadavatelem.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, a
bude předloženo v originále, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii.

Zadavatel nepožaduje prokázání jiných kvalifikačních předpokladů.
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II.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. Zákona ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů za podmínek stanovených v § 127 odst. 2
Zákona, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze
seznamu starší než 3 měsíce.
Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v
certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů dle § 134 odst. 2 Zákona prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.

III. Společná nabídka více dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem a prokázání
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
III.1. Bude-li předmět Veřejné zakázky plněn více dodavateli společně, musí tito dodavatelé v žádosti o účast
nebo nejpozději s podáním společné nabídky předložit Zadavateli 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.
III.2. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to
v rozsahu požadovaném tímto 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.
III.3. 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.
III.4. Pokud dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace týkající se požadavků
na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost, dalších požadavků Zadavatele dle II.4 této
Kvalifikační dokumentace, popřípadě splnění kvalifikace týkající se oprávnění k podnikání, je oprávněn
splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit 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. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní kvalifikace ani kvalifikace odpovídající
čl. II.2. písm. a) této Kvalifikační dokumentace.

IV.

Dotazy ke Kvalifikační dokumentaci
IV.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně
související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dle předchozí
věty. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.

V.

Podmínky pro podání žádostí o účast a k prokázání kvalifikace
V.1. Lhůta pro podání žádostí o účast, včetně dokladů k prokázání kvalifikace, je do 18. 4. 2013 do 10:00
hodin.
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V.2. Žádosti o účast je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání žádostí o účast v písemné formě, a
to:
a) osobně v pracovních dnech v době od 7:30 do 15:30 hodin na podatelnu ve vstupním vestibulu
v sídle zadavatele K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně, proti potvrzení o jejich převzetí.
b) poštou jako doporučenou zásilku na adresu sídla Zadavatele, Letiště Praha, a. s., K Letišti
6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně.
V.3. Všechny žádosti o účast musí být doručeny před uplynutím výše uvedené lhůty. V případě zaslání
poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení žádosti o účast Zadavateli,
nikoliv datum jejího předání poště.
V.4. Žádost o účast musí být odevzdána v písemné formě v českém jazyce. Zadavatel preferuje, aby byla
podána ve dvou vyhotoveních (1 originál + 1 kopie) v uzavřené obálce, označené názvem veřejné
zakázky a opatřené na uzavření razítky nebo podpisy oprávněného zástupce dodavatele na výše
uvedenou adresu. Obálka bude označená nápisem:
NEOTVÍRAT
ŽÁDOST O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávky elektrické energie pro Letiště Praha na roky 2014 a 2015“
VI.

Členění žádosti o účast:
a)

Vlastní žádost, na jejímž základě se dodavatel přihlásí do zadávacího řízení; dodavatel je
povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil s textem Oznámení zadávacího řízení, který byl
zveřejněn na Informačním systému o veřejných zakázkách, že si před podáním žádosti o účast
vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti; dodavatel uvede název, sídlo, tel., fax, bank.
spojení, č. účtu, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat za dodavatele, kontaktní osobu; údaje
uvedené v žádosti o účast musí být potvrzeny podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele
nebo osoby pověřené k podání žádosti o účast v zadávacím řízení. Žádost o účast, včetně
veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele. V případě podpisu žádosti o účast pověřenou osobou, doloží dodavatel
současně příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument.

b)

Prokázání kvalifikace – dle požadavků uvedených v čl. II. této dokumentace,

c)

Prokázání splnění dalších požadavků Zadavatele dle čl. II.4 této Kvalifikační dokumentace.

Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nebude omezován.

VII.

Informace o Zadavateli
Obchodní firma:
se sídlem:
jednající:
představenstva
IČ:
Obchodní rejstřík:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
Ing. Jiří Pos, předseda představenstva a Mgr. Jozef Sinčák, MBA, místopředseda

Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Ing. Zdeněk Hanuš
+420 220 115 400
zdenek.hanus@cah.cz

28244532
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

VIII. Přílohy:
Příloha č. 1 vzor čestného prohlášení
V Praze dne 7. 3. 2013

Ing. Jiří Pos v.r.
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Mgr. Jozef Sinčák, MBA v.r.
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s
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