Úřad vlády České republiky
Odbor technicko-hospodářský
Čj. 20359/2017-OTH-2

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018“
1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Dudová, Oddělení veřejných zakázek

2.1

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky
Druh a režim veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.
2.2

Klasifikace veřejné zakázky

CPV: 09123000-7
2.3

Zemní plyn

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky pro maloodběr jsou objekty Úřadu vlády ČR:
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z00298868, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z0025278E, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z00214535, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z00159473, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z0012233K, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z00214551, na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z00139960, na adrese Slavíčkova 628, Praha 6 - Bubeneč,
Odběrné místo: EIC 27ZG100Z0037467W, na adrese U větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní
Chabry,
- Odběrné místo: EIC 27ZG900Z10114693, na adrese Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.
-

Místem plnění veřejné zakázky pro velkoodběr je objekt Úřadu vlády ČR:
- Odběrné místo: EIC 27ZG100Z0000582B, na adrese U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

2.4

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění je od 01.01.2018 do 31.12.2018. Zahájení termínu plnění veřejné
zakázky se může posunout v závislosti na průběhu zadávacího řízení, avšak zahájení plnění je
možné nejdříve od 01.01.2018.
2.5

Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu pro odběrná místa s roční spotřebou zemního plynu v předpokládaném
souhrnném množství 1 663 MWh pro rok 2018, ve složení 952 MWh v kategorii maloodběr a 711
MWh v kategorii velkoodběr, s převzetím závazku zájemce odebrat zemní plyn z plynárenské
distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a ve smyslu
vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu
dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Dodávka zemního plynu bude probíhat do
celkem 10 odběrných míst zadavatele. Stávající pevná roční rezervovaná kapacita za odběrné
místo v kategorii velkoodběr činí 737 m3.
Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek je uvedena v příloze F této zadávací
dokumentace.
2.6

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Předmět veřejné zakázky je svým rozsahem tak malý, že umožňuje účast malých a středních
podniků i bez dalšího dělení veřejné zakázky na části. Zároveň se jedná o plnění spolu natolik
věcně související, že by dalším rozdělením vznikaly zadavateli další neodůvodněné náklady
při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.
3. Nabídka
3.1 Zpracování nabídky
Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této
zadávací dokumentaci.
Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou
zpracovány v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem
do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce lze předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací
dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.2 Obsah nabídky
Dodavatel využije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
1. krycí list nabídky – viz příloha A této zadávací dokumentace;
2. vyplněnou přílohu B (Kalkulace nabídkové ceny) této zadávací dokumentace;
3. doklady prokazující splnění kvalifikace, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel
požadovanou kvalifikaci splňuje – viz čl. 4 a příloha C a D této zadávací dokumentace;
4. seznam poddodavatelů, zpracovaný v souladu s čl. 9.2 a se vzorem uvedeným v příloze E této
zadávací dokumentace;
5. návrh smlouvy zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 5 této
zadávací dokumentace;
6. další doklady (např. plná moc, doklady dle § 83 ZZVZ apod.).
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3.3 Podání nabídky
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele
na adrese https://zakazky.vlada.cz. Listinná verze nabídek není přípustná.
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky
přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému
(výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel
především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí
přesáhnout velikost 50 MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo
umožněno jejich nahrání.
3.4 Varianty nabídky
Varianty nabídky nejsou přípustné.
3.5 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání nabídek
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 07.11.2017 do 10:00 hod. Lhůta pro podání
nabídek je zároveň uvedena na profilu zadavatele.
Zadavatel nestanovuje žádnou zadávací lhůtu.
Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné
otevírání nabídek.
4. Kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle ZZVZ a dle požadavků zadavatele. Splněním
kvalifikace se rozumí prokázání kritérií:
a)
b)
c)
d)

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ;
ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ;
technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

4.1 Základní způsobilost
Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
a)

b)
c)
d)
e)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se dle § 74 odst. 3 ZZVZ.
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4.1.1 Prokazování základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1 písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1 písm.
b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1 písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1 písm. e).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, a to dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ licenci pro obchod s plynem vydanou Energetickým
regulačním úřadem dle § 4 odst. 1 písm. c) bod 2. energetického zákona.
4.3

Kritérium ekonomické kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria ekonomické způsobilosti dle § 78 ZZVZ minimální roční
obrat dodavatele ve výši min. 3.000.000 Kč (v souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ a to za 3
bezprostředně předcházející účetní období), tj. určené výše muselo být dosaženo v každém
z minulých 3 bezprostředně předcházejících účetních obdobích. Jestliže dodavatel vznikl později,
postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého
vzniku. Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem
podle právního řádu země sídla dodavatele.
4.4

Kritéria technické kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
V seznamu realizovaných významných dodávek (dále také jen „zakázka“) zpracovaném dle přílohy
D dodavatel uvede ke každé realizované významné dodávce:
1. Subjekt, kterému byly významné zakázky poskytovány.
2. Popis (název a obsah) realizovaných zakázek.
3. Objem v MWh realizovaných zakázek.
4. Období realizace poskytovaných zakázek.
V případě, že dodavatel realizoval významnou dodávku společně s jiným dodavatelem, případně
byl poddodavatelem v rámci předkládané významné dodávky, uvede také:
5. Věcný rozsah a objem jím provedeného plnění v rámci realizované významné dodávky –
do popisu veřejné zakázky.
6. Procentní podíl na objemu realizované významné dodávky.
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Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval alespoň 3 dodávky plynu, každá minimálně ve výši 2 000 MWh za rok
plnění.
4.5

Doklady o kvalifikaci

Dokladů uvedené v čl. 4.1.1, 4.2, 4.3 a 4.4 lze předkládat v originálech nebo kopiích. Vzory
čestného prohlášení o splnění části kvalifikace (pokud dodavatel předkládá doklady dle čl. 4.1.1)
nebo čestného prohlášení o splnění kvalifikace (pokud dodavatel prokazuje splnění základní a
profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace četným prohlášením) jsou uvedeny v
příloze C této zadávací dokumentace. Vzor seznamu významných dodávek je uveden v příloze D
této zadávací dokumentace.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
4.6

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se způsobem uvedeným
v § 81 ZZVZ.
4.7

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 ZZVZ základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.8

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s § 83 ZZVZ prokázat určitou část ekonomické a technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1,
prostřednictvím jiných osob.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2
písm. b) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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4.9

Předložení rovnocenných dokladů

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad v souladu
s § 45 odst. 2 ZZVZ.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka v souladu s § 45 odst. 2 ZZVZ.
5. Obchodní a jiné smluvní podmínky
Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy zpracovaný v souladu s touto
zadávací dokumentací.
Dle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ bude vybraný dodavatel povinen na základě výzvy
zadavatele zaslané dle § 122 odst. 3 ZZVZ poskytnout zadavateli potřebnou součinnost
při zpracování finálního znění smlouvy a předložit podepsaný návrh smlouvy zpracovaný
zadavatelem v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v tomto článku výzvy
a v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. V případě, že vybraný dodavatel nepředloží
na základě výzvy zadavatele podepsaný návrh smlouvy, bude ze zadávacího řízení vyloučen
dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Pokud budou součástí smlouvy Všeobecné (obchodní) podmínky, Provozní podmínky, Reklamační
řády či jiné obdobné doklady, které bývají pravidelnou přílohou smluv uzavíraných dodavatelem
a do jejichž textu dodavatel nemůže nebo nechce zasahovat (dále jen „adhezní přílohy“), nesmí
žádné z ustanovení těchto adhezních příloh odporovat níže uvedeným požadavkům zadavatele
na obsah smlouvy, ani tyto požadavky vylučovat. V případě, že některé ustanovení těchto
adhezních příloh odporuje požadavkům zadavatele na obsah smlouvy nebo je vylučuje,
bude ve smlouvě výslovně účinnost takovýchto ustanovení adhezních příloh vyloučena.
Vymezení obchodních a jiných smluvních podmínek:
I. Identifikace smluvních stran
II. Předmět smlouvy
1. Závazek dodavatele dodávat plyn zadavateli (dále také jen „zákazník“) ve sjednaném rozsahu.
2. Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství plynu do odběrných míst
a systémové služby distribuční soustavy v kvalitě garantované v Pravidlech provozování
distribuční soustavy příslušného provozovatele distribuční soustavy.
3. Závazek zákazníka platit dodavateli za dodávku plynu, distribuci plynu, systémové služby a
ostatní související služby (dále jen „sdružené služby dodávky plynu“) dle této smlouvy.
4. Závazek dodavatele poskytovat zákazníkovi zákaznickou podporu po telefonu a emailu. Tento
závazek je zahrnut v ceně plnění této smlouvy.
III. Místo dodávky
1. Údaje o jednotlivých odběrných místech budou uvedeny v příloze č. 1 „Seznam odběrných míst
pro dodávku plynu.“
IV. Produkt, cena a vyhodnocení dodávky elektrické energie
1. Odběr plynu dodaného zákazníkovi bude dodavatel vyhodnocovat pro jeho vyúčtování takto:
Z naměřených údajů se stanoví celkové množství odebraného plynu a vynásobí se sjednanou
cenou za 1 MWh.
2. Cena plnění veřejné zakázky bude rozepsána v příloze č. 2 – Rozpis ceny plnění, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
3. Platbu za distribuci a přepravu plynu, systémové služby a ostatní související služby bude
dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ.
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4. Dodavatel nebude účtovat zákazníkovi žádné další poplatky, zejména poplatek za odběrné
místo atd. Dodavatel si nebude nárokovat jakékoliv sankce za překročení či neodebrání
předpokládaného množství plynu.
5. Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky zákazníkovi na základě
jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující údaje o realizované dodávce
plynu.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že po dobu termínu dodávek přebírá dodavatel jako
subjekt zúčtování za zákazníka odpovědnost za odchylku.
V. Platební podmínky odběrných míst
1. Fakturu (daňový doklad) včetně všech jejích příloh lze vystavit v elektronické formě dle § 26
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou fakturu je možné zaslat
datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz
a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým podpisem také na adresu
edesk@vlada.cz.
2. Cena za sdružené služby dodávky plynu u maloodběru a velkoodběru bude hrazena
na základě platebního kalendáře dodavatele formou měsíčních záloh. Splatnost záloh vždy
k 15. dni daného kalendářního měsíce ve výši 90% předpokládaného objemu měsíční dodávky,
předpis zálohových plateb musí být dodavatelem vystaven 21 dnů před splatností první
měsíční zálohy.
3. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, dodavatel je povinen provést celkové vyúčtování
služeb a dodávek plynu (s vyúčtováním přeplatku či nedoplatku) ve formě tzv. zúčtovací
faktury, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení zúčtovacího období, popř.
po ukončení smluvního vztahu, přičemž lhůta splatnosti pro úhradu přeplatku zákazníkovi
(objednateli) je 21 dní ode dne doručení zúčtovací faktury.
4. Dodavatel je povinen vystavovat zákazníkovi zúčtovací fakturu i předpis zálohových plateb
za všechna odběrná místa samostatně s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst.
Vyúčtování jednotlivých odběrných míst bude provedeno na základě samoodečtů zaslaných
zákazníkem.
VI. Zvláštní ustanovení
1. Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel neplní své závazky, které pro něj
vyplývají z této smlouvy.
2. Možnost výpovědi smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců
počínající běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
3. Prohlášení dodavatele, že na požádání zákazníka prokáže, že má s operátorem trhu s plynem
uzavřeny všechny nezbytné smlouvy, které jej opravňují k činnostem nezbytným k plnění
předmětné veřejné zakázky (smlouvy).
4. Povinnost mlčenlivosti: Dodavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám
mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím
či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb kupujícímu dle této smlouvy. Za porušení
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, odpovídá
prodávající, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti smlouvy.
5. Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka prokáže, že má platnou a účinnou pojistnou
smlouvu na škodu vzniklou při plnění předmětu dané veřejné zakázky (smlouvy).
6. Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné množství plynu odebrané ve smluvním období
nijak limitováno. Překročení či neodebrání celkového předpokládaného odběru nebude
ze strany dodavatele penalizováno. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období rušit
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stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené
odběry požadovat žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně
dodávku plynu a sdružených služeb dodávky plynu za podmínek sjednaných v rámci smlouvy,
o čemž uzavřou smluvní strany písemnou dohodu formou dodatku ke smlouvě, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, a za podmínek stanovených smlouvou.
7. Pro účely technické, smluvní a fakturační dodavatel ustanovuje tuto osobu:
[Jméno a příjmení, telefon, email] (může být doplněno před podpisem smlouvy)
VII. Podmínky sdružených služeb dodávky plynu
1. Sdružené služby dodávky plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami dodávky
……………………………………………………………. (dodavatel specifikuje své obchodní
podmínky, bude-li je dodávat), které budou přílohou č. 3 smlouvy. S jejich obsahem smluvní
strany souhlasí a zavazují se je dodržovat.
2. Dodavatel se zaváže, že změny obchodních podmínek nebudou v případě zákazníka
aplikovány, pokud by měly být v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Nákup
plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018“.
VIII. Doba platnosti smlouvy a závěrečná ustanovení
1. Dodávka se uskuteční od 01.01.2018. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12. 2018
bez možnosti automatické prolongace.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zákazník obdrží 3 vyhotovení a dodavatel
jedno.
3. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy (bez její přílohy
či bez jejich příloh) a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě
jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující
znění té přílohy, která je první v číselném pořadí.
4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy přechází na případné právní
nástupce smluvních stran.
5. Zákazník podpisem smlouvy uděluje souhlas, aby dodavatel uzavřel s příslušným
provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu do jednotlivých odběrných míst.
6. Smluvní
strany
souhlasí
s uveřejněním
smlouvy
dle
§
219
zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Případné spory budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.
9. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1 – Seznam odběrných
míst, Příloha č. 2 – Cena v položkovém členění, Příloha č. 3 – Obchodní podmínky dodavatele,
případně další přílohy).
6. Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu vyplněním přílohy B této
zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených
zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.
Na profilu zadavatele E-ZAK bude po dodavateli při podání nabídky systém vyžadovat vyplnění
nabídkové ceny. Dodavatel uvede cenu za 1 MWh v položkovém členění na
-

maloodběr (MO),
velkoodběr (VO).

V případě, že se bude cena uvedená dodavatelem na profilu zadavatele a v nabídce lišit, platí
cena uvedená dodavatelem v nabídce vyplněním přílohy B této zadávací dokumentace. Zadavatel
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je tedy oprávněn před zahájením elektronické aukce sám provést opravu údajů v nabídkové ceně
dodavatelů na profilu zadavatele v souladu s nabídkami dodavatelů.
7. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti s využitím elektronické aukce
v souladu s § 120 a 121 ZZVZ.
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH jako součin nabídkové ceny za jednotku
a plánovaného množství dodávky dle této zadávací dokumentace. Předmětem hodnocení bude
celková nabídková cena zpracovaná v souladu s přílohou B této zadávací dokumentace.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši bez DPH.
8. Elektronická aukce
8.1 Technické informace
Účastník řízení je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických
prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude zpřístupněna
od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy ohlásit na kontaktní
adrese: Mgr. Lenka Dudová, Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá
Strana, tel. 224002148, e-mail: verejnezakazky@vlada.cz. Na pozdější technické problémy
zjištěné na straně účastníka zadávacího řízení nebude brán zřetel.
Z technického hlediska není možné použít certifikát uložený na USB tokenu nebo jiném
technickém zařízení, pokud toto zařízení neumožňuje export privátního klíče ve formátu *.pfx nebo
P12.
Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně jsou stejné jako přístupové údaje do elektronického
nástroje E-ZAK (dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/).
Zadavatel upozorňuje, že aukční síň disponuje funkcí automatického odhlášení, pokud je
uživatel po delší dobu v průběhu aukce nečinný.
8.2 Postup při elektronické aukci
V den určený zadavatelem bude všem účastníkům řízení, kteří nebyli ze zadávacího řízení
vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK rozeslána výzva k podání nových
aukčních hodnot do elektronické aukce (dále jen „výzva k účasti v elektronické aukci“).
Výzva k účasti v elektronické aukci bude dále obsahovat datum a čas zahájení elektronické aukce.
Elektronická aukce se uskuteční nejdříve 2 pracovní dny od odeslání výzvy k účasti v elektronické
aukci. Elektronická aukce (ostré kolo) bude probíhat jednokolově po dobu 60 min. Elektronická
aukce se automaticky prodlužuje o 2 minuty při změně minimální ceny položky v posledních 2
minutách základní části ostrého kola.
Podrobnější informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou účastníkům zadávacího řízení
poskytnuty ve výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Po ukončení elektronické aukce bude elektronickým nástrojem E-ZAK automaticky vygenerován
protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých účastníků řízení,
ve kterém budou uvedeny konečné nabídkové ceny účastníků řízení a který bude přílohou zprávy
o hodnocení nabídek.
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8.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zopakovat elektronickou aukci za následujících podmínek:
a) Do aukční síně se nepřihlásí žádný účastník řízení.
b) Do aukční síně se přihlásí pouze jeden účastník řízení.
c) Nedojde ke snížení nejnižší nabídkové ceny oproti nejnižší nabídkové ceně vzešlé
z předběžného hodnocení nabídek.
d) V případě snížení nejnižší nabídkové ceny pouze jedním účastníkem řízení.
8.4 Podmínky snížení nabídkové ceny




Minimální krok je 1 Kč za 1 MWh v rámci každé cenové položky a bude vztažen k aktuální
nejnižší nabídkové ceně.
Účastník řízení bude měnit cenu za 1MWh v rámci jednotlivých položek bez DPH.
Svou cenovou nabídku může účastník řízení pouze snižovat s ohledem na stanovený
minimální krok. Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována.
Systém rovněž neakceptuje dorovnání nabídkové ceny s jiným účastníkem řízení.

8.5 Informace, které budou poskytnuty účastníku řízení v průběhu elektronické aukce
V průběhu vlastní aukce účastník řízení uvidí své aktuální pořadí, počet účastníků elektronické
aukce a aukční hodnoty nejlepší nabídky.
9. Práva zadavatele, ostatní podmínky
9.1 Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení;
nevracet nabídky;
uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Ostatní podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené
(např. možnost a způsob podání námitek proti postupu zadavatele) se řídí příslušnými
ustanoveními ZZVZ.
9.2 Předložení seznamu poddodavatelů
V souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce
seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.
Pro vypracování seznamu může účastník využít vzor, který tvoří přílohu E této zadávací
dokumentace.
10. Přístupnost zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací
dokumentace, prohlídka místa plnění, komunikace v průběhu zadávacího řízení
10.1 Přístupnost zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit ve lhůtách a za podmínek dle ZZVZ.
Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes profil zadavatele
(https://zakazky.vlada.cz). Zadavatel nebude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy
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podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně
na podatelně zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále
nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle žadateli o toto
vysvětlení a uveřejní ji na profilu zadavatele.
10.3 Změna zadávací dokumentace
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele v systému
E-ZAK nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
10.4 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.
10.5 Komunikace v průběhu zadávacího řízení
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele
(https://zakazky.vlada.cz). Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst
po přihlášení na profil zadavatele ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům
doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení
uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 ZZVZ při komunikaci uskutečňované
prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky
adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím
elektronického nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové
zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
11. Další podmínky pro uzavření smlouvy
Nesplnění povinnosti vybraným dodavatelem dle čl. 11 této zadávací dokumentace se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ.
11.1

Předložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ bude požadovat od vybraného dodavatele
předložení originálů nebo ověřených kopií o jeho kvalifikaci.
11.2

Předložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli, jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením
smlouvy dle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ, poskytnutí součinnosti při zpracování finálního znění
smlouvy a předložení podepsaného návrhu smlouvy zpracované zadavatelem v souladu
s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 5 této zadávací dokumentace a v souladu s nabídkou
vybraného dodavatele.
11.3

Předložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. c) ZZVZ

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ bude požadovat od vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 53/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů,

b)

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
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1.
2.
3.
4.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
12. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A – Vzor krycího listu nabídky
Příloha B – Kalkulace nabídkové ceny
Příloha C – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha D – Vzor seznamu významných dodávek
Příloha E – Vzor seznamu poddodavatelů
Příloha F – Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek
V Praze
podepsal
Mgr. Ing. Digitálně
Mgr. Ing. Filip Minář
2017.10.20
Filip Minář Datum:
13:48:40 +02'00'

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského
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Příloha A zadávací dokumentace – Vzor krycího listu nabídky

Krycí list nabídky
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok
2018
Identifikační údaje dodavatele právnické osoby
Název veřejné zakázky:

Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
E - mail:
Telefonní číslo:
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné zastupovat právnickou osobu:
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno a
příjmení:
Sídlo:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:
E – mail:
Telefonní číslo:
Dodavatel je mikropodnik, malý podnik ANO/NE1
nebo střední podnik
Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení
bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu zpracovanou v souladu
s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 5 zadávací dokumentace a nabídkou dodavatele.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno
a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

1

Nehodící se škrtněte/odstraňte. Dodavatel uvede ANO, pokud splňuje znaky mikropodniku, malého
podniku nebo středního podniku, jejichž definice je uvedena na http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026
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Příloha B zadávací dokumentace – Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny
Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Název veřejné zakázky:
Předmět plnění
veřejné zakázky

Cena za 1 MWh
bez DPH (Kč)

Zadavatelem
předpokládaný odběr
v MWh za rok

Cena bez DPH za celkový
předpokládaný objem v Kč

Maloodběr (MO)

………

952

…………..

Velkoodběr (VO)

………

711

…………..

Celková nabídková cena*

…………..*

*Celková nabídková cena je tvořena součtem cen bez DPH za celkový předpokládaný objem v kategorii
maloodběr (MO) a velkoodběr (VO).

Příloha C zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace
Název veřejné zakázky:

Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Obchodní firma nebo název
dodavatele – právnické osoby:
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení dodavatele –
fyzické osoby:

Dodavatel o shora uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuje, že
1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek na spotřební dani,1
2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,1
3. není zapsán v obchodním rejstříku a1, 2
i) není v likvidaci,
ii) nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
iii) nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a/nebo
iv) není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno
a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

1
2

Nehodící se škrtněte (neuvádějte).
Uvede pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku.

Příloha A zadávací dokumentace – Vzor krycího listu nabídky

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Název veřejné zakázky:

Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Obchodní firma nebo název
dodavatele – právnické osoby:
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení dodavatele –
fyzické osoby:
Dodavatel o shora uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuje, že
1.

splňuje kritéria základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dle čl. 4.1 zadávací
dokumentace;

2.

splňuje kritéria profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ a dle čl.
4.2 zadávací dokumentace;

3.

splňuje kritérium ekonomické kvalifikace dle § 78 a dle čl. 4.3 zadávací dokumentace;

4.

splňuje kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a dle čl. 4.4 zadávací
dokumentace.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno
a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha D zadávací dokumentace – Vzor seznamu významných dodávek

Vzor seznamu významných dodávek
--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje o významných dodávkách-Název veřejné zakázky:

Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Obchodní firma nebo název dodavatele

Významná
dodávka dle
čl. 4.4

Popis poskytnuté
dodávky (název dodávky a
věcný obsah dodávky)

Objem dodávky
(v MWh)

Období
poskytnutí
dodávky (ve
struktuře
MM.RRRR MM.RRRR

Subjekt, kterému
byly dodávky
poskytovány
(identifikace
objednatele,
kontaktní údaje)

1. viz čl. 4.4
2. viz čl. 4.4
3. viz čl. 4.4
V případě potřeby více dodávek doplňte tabulku stejným způsobem.

V(e) …………………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha E – Vzor seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů
--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje dle čl. 9.2 zadávací dokumentace v případě využití
poddodavatele-Název veřejné zakázky:

Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018

Obchodní firma nebo název dodavatele

Pořadové číslo
poddodavatele

Obchodní firma
nebo název
poddodavatele

IČO

Sídlo

Část veřejné zakázky,
kterou bude
poddodavatel plnit (v Kč
nebo %, včetně slovního
označení části veřejné
zakázky plněné
poddodavatelem)

Poddodavatel
č. 1
V případě potřeby více poddodavatelů doplňte tabulku stejným způsobem.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

Příloha F – Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek

Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek
Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek v kategorii MO

Odběrná místa v kategorii MO
Adresa
Spotřeba 2016 (MWh)
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
1,23
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
237,43
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
34,32
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
7,32
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
0,14
Gogolova 212/1, 118 00 Praha 1 Hradčany
23,07
Slavíčkova 628/8 Praha 6, Bubeneč-160 00
115,53
U větrolamu 1702, Praha 8, Kobylisy27ZG100Z0037467W
Chabry
181,69
27ZG900Z10114693 Dr. E. Beneše 201,391 00 Sezimovo Ústí
351,09
Celková předpokládaná roční spotřeba v MWh
952,00
EIC kód
27ZG100Z00298868
27ZG100Z0025278E
27ZG100Z00214535
27ZG100Z00159473
27ZG100Z0012233K
27ZG100Z00214551
27ZG100Z00139960

Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek v kategorii VO
Odběrná místa v kategorii VO
EIC kód
Adresa
27ZG100Z0000582B U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celková předpokládaná roční spotřeba v MWh

Průběh spotřeby za rok
2016 (MWh)
113,00
94,00
55,00
10,00
8,00
8,00
10,00
30,00
60,00
91,00
102,00
130,00
711,00

