V Praze dne 30. 5. 2016
Dodatečná informace č. 7 až 8 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 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“)
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:
Na základě obdržených dodatečných informací č. 4-6 k veřejné zakázce „Dodávka elektrické
energie a plynu pro Ovocnářský výzkumný institut Holovousy 2016 II“, Vás žádám o objasnění
dodatečné informace č. 5, která je v rozporu s dodatečnou informací č. 2.
Konkrétně se jedná o to, že v dodatečné informaci č. 2 je zmíněná garance rezervovaného
příkonu 600 kW a rezervované kapacity 160 kW. Následně v dodatečné informaci č. 5 jsou
zmíněny hodnoty, které byly prvotně uvedeny v zadávací dokumentaci, tzn. hodnota
rezervovaného příkonu a kapacity 150 kW.
Prosím o informaci, které hodnoty jsou tedy korektní?
Dodatečná informace č. 7
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že hodnoty rezervovaného příkonu a rezervované
kapacity (elektrické energie) pro část 1 veřejné zakázky, jež jsou uvedené v zadávací
dokumentaci, konkrétně u první odrážky Obchodních podmínek (Kap. 8 zadávací dokumentace),
jsou platné tak, jak bylo uvedeno zněním dodatečné informace č. 2.
„pro část 1 veřejné zakázky garanci rezervovaného příkonu ve výši 600 KW a hodnotu roční
rezervované kapacity ve výši 160 KW.“
Změna těchto hodnot provedená v rámci dodatečné informace č. 5 byla způsobena
administrativním pochybením. Zadavatel se za výše zmíněné administrativní pochybení omlouvá,
zbylá část dodatečných informací č. 5 zůstává v platnosti.
Dotaz/y:
-

žádám Vás o vyjasnění zadávací dokumentace v bode č. 8 Obchodní podmínky. Dne 18. 5.
2016 byly zveřejněny dodatečné informace č. 2 až č. 3. V dodatečné informaci č. 2 Ad třetí
odrážka se hovoří o čl. 8 Obchodní podmínky a byly upřesněny, cituji: „pro část 1 veřejné

zakázky garanci rezervovaného příkonu ve výši 600 KW a hodnotu roční rezervované kapacity
ve výši 160 KW.“
Následně dne 24. 5. 2016 byly zveřejněny dodatečné informace č. 4 až č. 6. V dodatečné
informaci č. 5 se hovoří, o čl. 8 Obchodních podmínkách cituji: „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.“
Výše uvedené hodnoty rezervovaného příkonu a rezervované kapacity uveřejněné v poslední
dodatečné informaci č. 5 jsou rozdílné s údaji, které byly zveřejněny v dodatečné informaci
č. 2.
Jaká hodnota rezervovaného příkonu a rezervované kapacity tedy platí?
-

U komodity zemního plynu je potřeba uvádět přesnou platnost smlouvy, tedy smlouva musí
platit od 1. 7. 2016 v 6:00 hod. do 1. 7. 2017 do 6:00 hod („plynárenský den“)

Dodatečná informace č. 8
Ad první odrážka
Zadavatel v odpovědi na dotaz uchazeče odkazuje na znění předchozí dodatečné informace č. 7.
Ad druhá odrážka
Zadavatel v souladu s platnou legislativou potvrzuje, že plnění předmětu veřejné zakázky
související s částí II Dodávka zemního plynu a platnost smlouvy počíná a končí tzv. „plynárenským
dnem“ ve dnech, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky jako počátek a
konec dodávky zemního plynu.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.
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