Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224000521/2013

Vyřizuje/Responsible, tel.: Hanuš, 220 115 400

Dne/Date: 19. 04. 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Dodávky elektrické energie pro Letiště Praha na roky 2014 a 2015
jednací řízení s uveřejněním
347978

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Dotaz č. 6
Dle současného znění smlouvy (čl. IX. odst. b) Smlouvy o dodávce elektřiny) je obchodník povinen hradit smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou započatou hodinu, v níž nebude elektřina dodávána, a to i za předpokladu,
že za přerušení či omezení dodávek elektřiny prokazatelně nebude odpovědný a bude se jednat např. o poruchu
na straně distributora. Obchodník v tomto případě nemá žádnou faktickou možnost, jak ovlivnit to, zda se na
straně distributora porucha vyskytne či nikoliv, popřípadě jakkoli přispět k urychlení její opravy. Pokud toto
ustanovení mělo směrovat pouze na případy, kdy je za přerušení či omezení dodávek elektřiny odpovědný
skutečně pouze obchodník (např. neregistrováním odběrného místa u OTE atd.), je možné toto ustanovení změnit
tak, aby pokrývalo pouze případy, kdy elektřina nebude dodávána z důvodu pochybení na straně obchodníka.
Odpověď č. 6
Vzhledem ke strategické důležitosti dodávek elektrické energie pro zajištění provozu na Letišti Václava Havla
Praha, Zadavatel trvá na ponechání příslušného znění ve smlouvě beze změn.

Dotaz č. 7
Ze znění čl. V. odstavce a) smlouvy není zřejmé, v jakém časovém období může zákazník žádat o nákup
elektřiny, tj. zda požadavek na nákup může přijít i po 10:00 příslušného pracovního dne nebo zda požadavek
musí být zaslán před 10:00 tak, aby obchodník mohl realizovat nákup elektřiny pro zákazníka dle cen
zveřejněných v 10:00. Je možné zapracovat do smlouvy termíny pro zaslání požadavku na nákup pro příslušný
den, např. do 9:45?
Odpověď č. 7
S ohledem na čl. V. odstavce b) smlouvy má Zadavatel možnost odsouhlasit realizaci nákupu požadovaného
množství elektrické energie do 13:00 příslušného pracovního dne. Vzhledem k závislosti rozhodnutí o realizaci
nákupu elektrické energie na hodnotě parametru A (Best Ask Price Phelix Baseload Year Futures Cal-14/Cal-15)
vztahující se k 10:00, lze očekávat rozhodnutí Zadavatele o nákupu právě v rozmezí těchto dvou časových
hodnot, tedy mezi 10:00 a 13:00 příslušného pracovního dne.
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