Všem
m dodavate
elům

Na
aše značka/Our Re
ef. VZN/02240005
521/2013

Vyřizuje/Responnsible, tel.: Hanuš
š, 220 115 400

Dnee/Date: 08. 04. 2013

Dodatečné informace
e k zadáva
acím podm
mínkám č. 1
Ve
eřejná zakázzka:
Drruh řízení:
Ev
v.č. zakázky
y:

Do
odávky elek
ktrické energ
gie pro Letiš
ště Praha na
a roky 2014 a 2015
jed
dnací řízení s uveřejněn
ním
34
47978

Za
adavatel:
Síídlo:
IČ
Č:

Le
etiště Praha,, a. s.
Prraha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
8
28
82 44 532

V rámci zadávvacího řízení výše uvede
ené veřejné zakázky zad
davatel obdrržel níže uveedené dotazy k zadávaccím
po
odmínkám, které Vám tímto posky
ytuje včetně
ě odpovědí v souladu s ustanovenním § 49 odst.
o
3 záko
ona
pozdějších předpisů
č. 137/2006 Sb., o veřejnýých zakázkác
ch, ve znění p
p
(dále jen „Zákon
n“).
otaz č. 1
Do
Platí, že nejm
menší množsttví elektřiny, pro které m
může být sjednána cena za dodávkuu elektřiny je
e 1/12 120 000
0
MWh (tj. 10 00
00 MWh)?
dpověď č. 1
Od
Za
adavatel má možnost ro
ozdělení nák
kupu elektřin
ny na rok 20
014 a 2015 na více dílččích částí – minimální dílčí
ná
ákupní množžství (minimá
ální nákupní tranše) je 1//12 z předpo
okládaného ročního
r
objem
mu elektřiny, který činí 110
00
00 MWh, tedy zhruba 9 167 MWh.
Do
otaz č. 2
Prro sjednání jjednotlivé ce
eny za dodávku elektřinyy je rozhodu
ující Best As
sk Price Pheelix Baseload
d Year Futurres
(C
Cal-14/Cal-15
5) platný v 10:00 hodin příslušného
p
p
pracovního dne
d na EEX.. Rozumí se tímto cena Best Ask Price
Ph
helix Baseloa
ad Year Futu
ures (Cal-14//Cal-15) uveřřejněná na stránkách EE
EX v 10:00 hoodin?
Od
dpověď č. 2
Ce
enou Best A
Ask Price Ph
helix Baseloa
ad Year Fut ures (Cal-14
4/Cal-15) se rozumí přísslušná cena na burze EE
EX
vz
ztahující se k času 10:00 hod příslušn
ného pracovn
ního dne.
otaz č. 3
Do
Ve
e smlouvě a zadávací dokumentac
ci není zcela
a srozumitellně popsán proces uzavvírání jedno
otlivých cen za
do
odávku elekttřiny. Dle smlouvy a ZD má
m předklád
dat cenovou nabídku Obc
chodník a Záákazník můž
že tuto nabíd
dku
ve
e stanovené době akcepttovat a zárov
veň stanovit množství předpokládané
ého odběru ((tj. váhu). Ze
e smlouvy ne
ebo

ze
e ZD však ne
evyplývá, kdy má Obcho
odník nabídkky předkládatt, tj. jestli to závisí pouzee na Obchod
dníkovi nebo
o je
Obchodník povinen nabídkku předkláda
at každý den nebo pouze na předchoz
zí výzvu Zákkazníka.
dpověď č. 3
Od
Vz
zhledem k o
okolnosti, že
e výpočet vý
ýsledné cen
ny za 1 MW
Wh elektřiny je jednoznaačně definov
ván vzorcem
m a
pa
arametry uve
edenými ve smlouvě a ZD,
Z nebude Obchodník zasílat
z
cenové nabídky. Obchodník bude provád
dět
ná
ákupy elektřiny vždy na základě
z
poky
ynu Zadavate
ele.
otaz č. 4
Do
(eVe
e smlouvě ch
hybí forma sjednávání
s
je
ednotlivých ccen za dodáv
vku elektřiny
y, tj. jestli se sjednávají elektronicky
e
mailem) či píse
emně, konta
aktní osoby, atd.
a
dpověď č. 4
Od
Od
dsouhlasení nákupu ele
ektřiny ze strrany Zadava
atele je realiz
zováno výhradně na zákkladě písemného souhla
asu
op
právněné osoby Zadavattele. Za píse
emný souhla
as bude pov
važován i úko
on učiněný eelektronicky se zaručenýým
ele
ektronickým podpisem v souladu se zákonem č.. 227/2000 Sb.,
S o elektro
onickém poddpisu a o zm
měně některýých
da
alších zákonů
ů (zákon o elektronickém
e
m podpisu), vve znění poz
zdějších před
dpisů. Souhlaas tak může být dán nap
př. i
em
mailem se za
aručeným ele
ektronickým podpisem ne
ebo prostřednictvím zprávy zaslané ddo datové schránky.

Marta Guthová v.rr.
Předse
eda komise

Petr Baxa v.r.
Čle
en komise

