V Praze dne 18. 5. 2016
Dodatečná informace č. 2 – až 3 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek
k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:
„Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ovocnářský výzkumný institut
Holovousy 2016 II“
zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Zadavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.,
IČO: 25271121, sídlo: Holovousy 1, 508 01 Hořice, okres Jičín, prostřednictvím osoby
zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora
uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávacím
podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně zadávacích podmínek,
tak jak následuje.
Dotaz/y:
Žádám Vás o upřesnění zadávací dokumentace k VZ „Dodávka elektrické energie a
zemního plynu pro Ovocnářský výzkumný institut Holovousy 2016 – II“ v následujících
bodech:


2.2 Předmět a účel veřejné zakázky

Předpokládané datum plnění nemůže začínat od 1. 6. 2016, protože se současným
dodavatelem je uzavřený dodatek na dodávku na obě komodity (elektřina i plyn) do 30. 6.
2016.
2.3 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Předpokládané datum zahájení plnění veřejné zakázky nemůže začínat od 1. 6. 2016,
protože se současným dodavatelem je uzavřený dodatek na dodávku na obě komodity
(elektřina i plyn) do 30. 6. 2016.


4.1 Členění nabídky

chybné odkazy na přílohy
bod 1.Odkaz na přílohu č.3 správný odkaz má být č.2
bod 2.Odkaz na přílohu č.4 správný odkaz má být č.3
bod 6.Odkaz na přílohu č.5 správný odkaz má být č.4
bod 9.Odkaz na přílohu č.6 – není součástí veřejné zakázky



8. Obchodní podmínky

Kupní smlouva předložená dodavatelem (platí pro obě části veřejné zakázky) musí
obsahovat:
- pro část 1 veřejné zakázky garanci rezervovaného příkonu ve výši 150 KW a hodnotu
roční rezervované kapacity ve výši 150 KW.
Není možné garantovat uvedenou výši RP, když smlouva o připojení uvádí hodnotu vyšší.
V současné době má zákazník rezervovaný příkon ve smlouvě o připojení ve výši 600 kW
a hodnotu roční rezervované kapacity ve výši 160 kW
- pro část 2 veřejné zakázky garanci maximální denní rezervované distribuční kapacity
odběrného místa ve výši 11,583 MWh.
U měření typu C není možné považovat výši distribuční kapacity 11,283 MWh za
směrodatnou, protože maximální denní rezervovanou kapacitu odběrného místa
vypočítává distributor dle aktuálních vzorců uvedených v platném cenovém rozhodnutí
ERÚ.
Dodatečná informace č. 2
 Ad první odrážka
Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek tak, že předpokládané datum
zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je 1. 7. 2016
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedený termín souvisí s plněním
předmětu veřejné zakázky pro obě její části, tj. jak pro část I – Dodávka elektrické energie
tak pro část II – Dodávka zemního plynu.
 Ad druhá odrážka
Zadavatel ve znění zadávací dokumentace v čl. 4. 1 Členění nabídky uvedl nesprávné
číslování příloh, na něž odkazuje a rovněž zde ponechal větu odkazující
na tabulku/přílohu související s nabídkovou cenou, kterou uchazečům neposkytl. Své
pochybení zadavatel napravuje a níže uvádí opravené znění tohoto článku:

4.1. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1.

Titulní strana nabídky (viz vzor uvedený v příloze č. 2 Titulní strana nabídky).

2.

Krycí list nabídky (viz vzor uvedený v příloze č. 3 Krycí list nabídky).

3.

Obsah nabídky.

4.

Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele zmocňující
oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele.

5.

Listina o společné a nerozdílné zodpovědnosti (má-li být předmět veřejné zakázky plněn
několika dodavateli společně).

6.

Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz vzor uvedený v příloze č. 4).

7.

Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

8.

Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů.

9.

Návrh smlouvy, který musí být v souladu s § 68 odst. 2 ZVZ podepsán oprávněnou
osobou, včetně příloh.

10.

Seznam subdodavatelů s údaji viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace – uchazeč
zejména uvede identifikační údaje subdodavatele, část veřejné zakázky, kterou má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a procentuální podíl na plnění veřejné
zakázky.

 Ad třetí odrážka
Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a znění textu, uvedeného u první
odrážky sedmého odstavce čl. 8 Obchodních podmínek (str. 14 zadávací dokumentace)
mění takto:
„pro část 1 veřejné zakázky garanci rezervovaného příkonu ve výši 600 KW a hodnotu
roční rezervované kapacity ve výši 160 KW.“
Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a znění textu, uvedeného u
druhé odrážky sedmého odstavce čl. 8 Obchodních podmínek (str. 14 zadávací
dokumentace) mění takto:
„pro část 2 veřejné zakázky garanci maximální denní rezervované distribuční kapacity
odběrného místa ve výši 24,640 MWh.
Dodatečná informace č. 3
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 5. 2016, do 10:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.
Digitálně

JUDr.
podepsal JUDr.
Nevečeřal
Tomáš Tomáš
Datum:
Nevečeřal 2016.05.18
15:25:14 +02'00'

________________________
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci

