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Upozornění zadavatele
Vzhledem ke skutečnosti, že tato nadlimitní veřejná zakázka je zadávána dle Zákona, je postavení
účastníků a jejich možnosti jednání v rámci tohoto zadávacího řízení velmi omezeno podmínkami
stanovenými v Zákoně. Přestože by mohlo být v běžném obchodním styku některé jednání přípustné a
některé procesní chyby jednoduše odstranitelné, je v rámci tohoto zadávacího řízení kladen velký
důraz na formální správnost a v případě některých pochybení je Zadavatel povinen vyloučit
uchazeče z účasti v zadávacím řízení bez dalšího.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby věnovali velkou pozornost podmínkám stanoveným v této
zadávací dokumentaci a v případě jakýchkoliv nejasností vznesli požadavek na dodatečné
informace v souladu se Zákonem, a to co nejdříve po získání této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že kromě dalších případů stanovených v Zákoně je Zadavatel povinen
vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení zejména v případě že:
1. uchazeč neoznámí skutečnost, že přestal splňovat kvalifikaci ve lhůtě do 7 pracovních dní od
této skutečnosti;
2. uchazeč podá více nabídek samostatně, nebo společně s jinými dodavateli nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci (v takovém případě jsou vyloučeny veškeré takto podané nabídky);
3. uchazeč poskytl nabídku v jiném než povoleném jazyce nebo pokud součástí nabídky nebyl
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče (např.
osobou, která není statutárním orgánem nebo osobou které nebyla současně s nabídkou
předložena odpovídající plná moc);
4. uchazeč uvede v nabídkové ceně nebo některé z jejich částí „nulovou cenu“, nebo neuvede
žádnou cenu (v případně veřejné zakázky na stavební práce se zákaz uvedení „nulové ceny“
vztahuje i na výkaz výměr resp. položkový rozpočet).
Zadavatel dále upozorňuje, že pokud jsou v technické specifikaci uvedeny obchodní firmy, názvy nebo
specifická označení zboží či služeb, které platí pro určitou osobu, jsou tyto údaje uvedeny za účelem
popisu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel dle § 44 odst. 9 Zákona umožňuje pro splnění veřejné
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V případě použití těchto
obdobných řešení však nabídková cena musí zahrnovat všechny případné náklady, které Zadavateli
mohou vzniknout použitím tohoto řešení.

I. Vymezení předmětu zakázky
I.1 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“).

I.2

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

Název předávacího místa

Distribuční soustava

Napěťová
úroveň
[kV]

Kategorie

1

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

Název předávacího místa

Distribuční soustava

Napěťová
úroveň
[kV]

Kategorie

1

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 této
zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“). Časový průběh obsahuje odběrový diagram
Zadavatele po jednotlivých hodinách skutečného průběhu odběru, zaznamenaný v období od
1.1.2012 do 31.12.2012.

I.3

II.

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 této ZD, čl. VII.vzoru smlouvy o dodávce elektřiny na roky
2014 a 2015.

Doba a místo plnění
II.1 Doba plnění předmětu Veřejné zakázky dle odst. I.2. této ZD počíná běžet dne 1.1.2014 v
0:00 hodin a skončí dne 31.12.2015 ve 24:00 hodin. Plnění dle odst. I.3. této ZD počíná
běžet nejpozději dne 1.2.2014 v 0:00 hodin a skončí dne 31.12.2015 ve 24:00 hodin.
II.2 Místem plnění Veřejné zakázky jsou předávací místa specifikovaná v tabulkách 1 a 2 v čl.
I.2.

III. Zpracování návrhu smlouvy a variantní řešení
III.1 Návrh smlouvy uchazeče bude zpracován v souladu se vzorem smlouvy, který je součástí
této zadávací dokumentace jako příloha č. 1 (dále jen „Vzor smlouvy“). Uchazeč není
oprávněn měnit Vzor smlouvy, pouze doplní všechna označená místa. Takto zpracovaný
návrh smlouvy bude po podpisu oprávněnou osobou a doplnění všech příloh smlouvy
součástí nabídky.
III.2 Variantní řešení v nabídce nejsou přípustná.
III.3 Technické specifikace: Předmět plnění uchazeče musí vyhovovat podmínkám vyhlášky
Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek
elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny“).
IV. Kritéria hodnocení nabídek
IV.1 Jediným hodnotícím kritériem hodnocení je výše nabídkové ceny, která bude zpracována v
souladu s článkem VI. této zadávací dokumentace.
IV.2 Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude označena
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

V. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Vyhotovení nabídky bude předáno v jedné (nebo více) uzavřené obálce (balíčku) označené
nápisem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávky elektrické energie pro Letiště Praha na roky 2014 a 2015“
NEOTEVÍRAT
a bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě
podpisem osoby prokazatelně oprávněné podat nabídku jménem uchazeče, je-li právnickou
osobou, a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou. (Pokud rozsah nabídky přesáhne přiměřený
rámec jedné obálky – balíčku, Zadavatel doporučuje, aby každý balíček obsahoval údaj o
pořadovém čísle balíčku z celkového počtu - např. 1. část z celkového počtu tří). Na obálce musí
být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůt
podle § 71 odst. 6 Zákona.

Součástí nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 Zákona rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u Zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.

V zájmu rychlejšího průběhu zadávacího řízení a větší přehlednosti Zadavatel preferuje,
aby nabídka byla zpracována níže uvedeným způsobem a měla níže stanovenou strukturu
nabídky:
-

-

jednotlivé listy nabídky nebudou obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy,
nabídka bude zpracována písemně na papíru formátu A4,
nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie přičemž kopie může
být písemná nebo na CD)
tištěné vyhotovení bude obsahovat originál nabídky s jednotlivě očíslovanými stranami
zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a
opatřené na přelepu razítkem uchazeče,
přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny, včetně úředních překladů listin
předkládaných v jiném než českém jazyce, až na konci za vlastní nabídkou uchazeče,
jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž
očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.

Preferovaná struktura nabídky:
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel preferuje předložení nabídky v tomto
jednotném členění:
1.

Titulní list s označením této veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče. Je-li uchazeč
zastoupen, jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za
uchazeče (plná moc ověřená notářem);

2.

Druhý list nabídky s obsahem nabídky uvádějící jednotlivé části, strany a počet příloh;

3.

Listinu dle § 51 odst. 6 Zákona, podává–li nabídku více dodavatelů společně;

4.

Určení jedné kontaktní osoby uchazeče (a to i v případě nabídky podané více dodavateli
společně) pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického, faxového a emailového spojení a adresu k doručování písemností;

5.

Listina dle § 44 odst. 6 Zákona – uchazeč v nabídce specifikuje části Veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a zároveň uvede identifikační čísla
těchto subdodavatelů;

6.

Listiny podle § 68 odst. 3 Zákona (povinná součást nabídky)

7.

Návrh rámcové kupní smlouvy (zpracovaný dle čl. III. zadávací dokumentace, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, s vyplněnými požadovanými údaji a
všemi přílohami). Návrh smlouvy bude bez označení "vzor" či "příloha zadávací
dokumentace" a budou odstraněny příslušné části, které se k danému uchazeči nevztahují
(tyto části jsou ve Vzoru smlouvy označeny včetně komentáře)

8.

Nabídková cena – zpracovaná dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace

VI. Způsob zpracování nabídkové ceny
VI.1.

Pro účely hodnocení nabídek bude nabídková cena vyjádřena jedním číslem jako celková
nabídková cena v Kč bez DPH, bez daně za elektřinu, bez poplatku OTE, bez příspěvku na
obnovitelné zdroje energie a bez ceny za distribuci (dále jen „Nabídková cena“), a která
bude kalkulována na základě předpokládaného množství odběru elektřiny po dobu trvání
smlouvy (220 000 MWh) a dle vzorce uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

VII. Obchodní podmínky, platební podmínky a možnost překročení výše nabídkové ceny
VII.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny ve Vzoru smlouvy.
VII.2. Cena za dodávku 1 MWh elektrické energie pro období let 2014 a 2015 (platná při

písemném odsouhlasení v daném pracovním dni do 13:00 hod. a uvedení požadovaného
nákupního množství a roku dodávky) = A x B x C, přičemž A znamená Best Ask Price
Phelix Baseload Year Futures Cal-14/Cal-15 platná v 10:00 příslušného pracovního dne na
evropské energetické burze EEX uvedená na www.eex.com (v EUR/MWh), B znamená
kurz devizového trhu EUR/CZK zveřejněný Českou Národní Bankou pro daný pracovní
den a C znamená Nabídkový koeficient stanovený uchazečem, který je neměnný po celou
dobu trvání smlouvy, zahrnuje marži uchazeče a veškeré náklady na zajištění dodávky
elektrické energie (tzn. především náklady na přepravu elektřiny, za strukturování a služby
spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku) bez daně za elektřinu, bez poplatku OTE,
bez příspěvku na obnovitelné zdroje energie a bez ceny za distribuci.
VII.3. Zadavatel má možnost rozdělení nákupu elektřiny na rok 2014 a 2015 na více dílčích částí

– min. dílčí nákupní množství je 1/12 předpokládaného ročního objemu, nákup pro daný
rok Cal-14 a Cal-15 má Zadavatel možnost realizovat v termínu 1.1. – 15.12. předchozího
roku
VII.4. Uchazeč není oprávněn změnit v průběhu platnosti smlouvy Nabídkový koeficient.
VII.5. Fakturace bude probíhat formou souhrnné měsíční platby a splatnost faktury je 30 dní od

data doručení na adresu pro doručování faktur Zadavateli uvedenou ve Smlouvě o
dodávce elektřiny.
VIII. Podávání nabídek a lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni
VIII.1. Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek v písemné formě, a to:

(a)

osobně v pracovních dnech v době od 07:30 do 15:30 hodin na podatelnu Zadavatele
ve vstupním vestibulu v sídle Zadavatele - K Letišti 6/1019, 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.

VIII.2. Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě

zaslání poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení
nabídky Zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště.
VIII.3. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě pro podání nabídek.
VIII.4. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu trvání zadávací lhůty, která je v souladu

s ustanovením § 43 odst. 2 zákona stanovena v délce 6 měsíců.

IX. Zadávací dokumentace
IX.1.

Zadávací dokumentace se poskytuje zdarma.

IX.2.

Zadávací dokumentace se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky v rámci tohoto
zadávacího řízení, dodavatel není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům.

IX.3.

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu Zadávací dokumentace, tj. není
oprávněn obsah Zadávací dokumentace kopírovat ani jej sdělit třetím osobám. To neplatí
v případě subdodavatelů, kteří se budou účastnit plnění uchazeče v rámci Veřejné
zakázky, uchazeč však odpovídá za to, že jeho subdodavatelé rovněž budou dodržovat
povinnost mlčenlivosti dle věty první.

IX.4.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je dodavatel povinen nahradit Zadavateli škodu
dle ustanovení § 271 a § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

IX.5.

Bez ohledu na ustanovení Zadávací dokumentace se postup zadání řídí ustanoveními
Zákona a uchazeč je při zpracování nabídky i v průběhu zadávacího řízení povinen jeho
ustanovení dodržovat.

IX.6.

Oznámení o zakázce a Zadávací dokumentace se navzájem doplňují a je třeba je vykládat
ve vzájemných souvislostech. Podmínky zadávacího řízení uvedené v oznámení o
zakázce nebo v Zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné.

IX.7.

Lhůty v této Zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce uvedené v hodinách jsou
stanoveny v místním čase platném v Praze – Česká republika.

X. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručování
X.1.

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.

X.2.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby za účelem urychlení
komunikace, zasílali žádosti o dodatečné informace vždy zároveň i na níže uvedený e-mail
kontaktní osoby.

X.3.

V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní
firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a
místa podnikání u fyzické osoby.

X.4.

Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou odeslány všem osobám, které
dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, a to
nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

X.5.

Doručování písemností Zadavateli se provádí prostřednictvím podatelny Zadavatele, kam
může být předmět doručení dodán osobně nebo prostřednictvím osoby poskytující služby
doručování písemností a to jen v pracovní době podatelny, která je v budově jeho sídla:
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, Ruzyně a hodiny určené pro přijetí pošty jsou stanoveny
pouze v pracovních dnech od 07:30 do 15:30 hodin.

XI. Informace o Zadavateli
Letiště Praha, a. s.
sídlo:
jednající:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
Ing. Jiří Pos, předseda představenstva
Mgr. Jozef Sinčák, MBA, místopředseda představenstva
28244532
CZ28244532
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Kontaktní osoba:
e-mail:
tel.:

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

XII. Otevírání obálek s nabídkami
XII.1. Místo a čas otevírání bude uvedeno ve výzvě pro podání nabídek.
XII.2. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i max. 2 zástupci

každého uchazeče, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Zástupci
uchazečů se musí prokázat plnou mocí, podepsanou osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
XII.3. Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle

času doručení a provede kontrolu v souladu s § 71 odst. 9 Zákona. Pokud nabídka nebude
splňovat uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.
XII.4. Nabídková cena a všechny číselně vyjádřitelné údaje budou během otevírání obálek

s nabídkami čteny.
XII.5. O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny

identifikační údaje dle § 17 písm. d) Zákona a informace, zda nabídka vyhověla všem
požadavkům, které jsou předmětem kontroly.
XII.6. Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a předběžném vyhodnocení nabídek

oznámí Zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří
nebyli vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení
nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek Zadavatel
tyto dodavatele písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a
jazyk jednání.
XIII. Způsob oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
XIII.1. Po ukončení jednání o nabídkách Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož

nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější dle stanovených hodnotících kritérií.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel zašle na závaznou kontaktní adresu
uvedenou uchazečem v nabídce. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel
současně zašle také ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni.
XIII.2. Neobdrží-li Zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější

nabídky námitky, uzavře do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek písemnou
smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce
vybraného uchazeče. Uzavření smlouvy Zadavatel oznámí uchazečům, s nimiž bylo
možné podle odstavce § 82 odst. 4 Zákona uzavřít smlouvu.

XIV. Práva Zadavatele
XIV.1. Zadavatel si vyhradil v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 Zákona právo zrušit zadávací

řízení i bez udání důvodu.
XIV.2. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předaných nabídek nemohou uplatňovat

vůči Zadavateli žádné nároky.
XIV.3. Zadavatel hodnocené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu

zadávacího řízení.
XV. Přílohy
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Vzor rámcové smlouvy
Souhrnný diagram odběru elektřiny
Kalkulace nabídkové ceny

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.

