ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro otevřené nadlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb.

Břeclav, 28. 3. 2012
Název veřejné zakázky
Dodávka elektrické energie pro město Břeclav pro rok 2013
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie)
Zadávací řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku
Klasifikace veřejné zakázky
09310000-5 - Elektrická energie

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Podáním nabídky v zadávacím řízem přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech PŘÍLOH a dodatků k těmto zadávacím podmínkám, ať již
jsou jím užívané podmínky jakékoliv. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny
pokyny, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud
uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za
důsledek výrazem nabídky a vyloučení uchazeče. V úvahu nelze vzít žádnou výhradu uchazeče
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená okamžité
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče bez dalšího posuzování.
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ČI. 1
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IC zadavatele:
DIC zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL adresa:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
00283061
CZ00283061
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
Komerční banka a.s, pobočka Břeclav
Č.Ú.: 19-1832790257/0100
Josef Hlavňovský
519311418
519 311441
josef.hlavnovsky@breclav.eu
www.breclav.eu

ČI. 2
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávku elektrické energie

2.2 Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné
elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu
z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona v platném znění § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za
odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka").
Z důvodu provozních potřeb si může zadavatel v průběhu smluvního období počet měřících nebo
odběrných míst změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel
bude i pro tyto případy zadavateli garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení
zadavatelem o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek
sjednaných v rámci této veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.
Součástí nabídky bude také dodavatelem předložený „podepsaný" návrh smlouvy, který bude
v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
2.3 CPV veřejné zakázky:
2.4 Jde o nadlimitní veřejnou zakázku

09310000-5

2.5 Oznámení zadávacího řízem bylo uveřejněno v informačním systému podle § 157 zákona a
také na úřední desce a na webu města (www.breclav.eu).
2.6 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky:
Požadovaný termín dokončení realizace veřejné zakázky:

1. 1. 2013
31. 12.2013
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude
uzavřena smlouva, na své náklady zpracoval a administroval kompletní agendu potřebných výpovědí ze
smluv se stávajícími dodavateli, případně distributory elektrické energie u všech odběrných míst a též
zúřadoval kompletní agendu související s následným uzavřením nových smluv u všech odběrných míst.
Případné povinné registrace u operátora trhu provede rovněž vybraný dodavatel. Dodavatel je povinen
tento požadavek zadavatele zapracovat do návrhu smlouvy.
Zadavatel (resp. Kompetentní osoby zadavatele) se zavazuje k těmto úkonům udělit dodavateli plné
moci a poskytnout dodavateli potřebné informace o stávajících smlouvách a jejich charakteristikách.
Pokud dodavatel nezahájí realizaci veřejné zakázky ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé
odběrné místo. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.
Dodavatel je povinen tento požadavek zadavatele zapracovat do návrhu smlouvy.
2.7 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5,6 mil. Kč bez DPH za 12 měsíců.
2.8 Dodávka elektřiny
Místo plnění - místem plnění jsou všechna odběrná místa umístěná v nemovitostech v majetku města
Břeclavi,viz. příloha č.l připojené na regionální distribuční soustavu provozovanou společností E.ON
Distribuce, a.s.. Registrace odběrného a předávacího místa u Operátora trhu bude provedena v rámci
procesu změny dodavatele dle příslušných ustanovení § 30 vyhlášky o pravidlech trhu.
Měření dodávky - způsob měření elektřiny a předávání naměřených údajů se řídí platným energetickým
zákonem a zvláštním právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání
technických údajů a Pravidly provozování distribuční soustavy mísínč příslušného provozovatele
distribuční soustavy.
Množství a časový průběh plnění smluvní hodnoty dodávky - smluvní hodnotou je dodávka cca 1 969
MWh v uvedených odběrných místech viz. Příloha č. 1 v období od 01.01.2013 00 00 hod. do
31.12.2013 24 0 0 hod.
Vyhodnocování dodávky a odchylek - způsob vyhodnocování dodávky je obsažen v článku 2.9. této
zadávací dokumentace.
Vyhodnocení odchylek - oprávněný zákazník přenáší odpovědnost za odchylku v plném rozsahu na
dodavatele.
2.9 Ceny, vyúčtování a platební podmínky pro dodávku v odběrném místě
Cena dodávky elektřiny bude sjednána ve smlouvě dohodou smluvních stran ve výši dle cenové
nabídky.
Veškerými cenami v tomto článku uvedenými se rozumějí ceny bez DPH, ve fakturaci bude
připočtena DPH v souladu se zákonem o DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
Pro dodávku v odběrném místě bude sjednána jednotková cena Kč/MWh platná jako pevná ve
všech obchodních hodinách v časovém pásmu od 0 00 hod. do 24 00 hod. ve všech dnech v období
od 1.1. 2013 do 31. 12.2013.
Skutečná cena za dodávku bude stanovena vyúčtováním dodávky dle skutečně odebraného
množství MWh za jednotkovou cenu.
Na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované dodávky silové elektřiny v jednotlivých
kalendářních měsících zaplatí dodavateli oprávněný zákazník měsíční zálohy ve výši
předpokládané částky dle způsobu dohodnutého ve smlouvě.
O výši záloh je oprávněný zákazník informován na měsíčních fakturách nebo jiným
dohodnutým způsobem.
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Dodavatel vystaví, na každé odběrné místo zvlášť a každý kalendářní měsíc fakturu (daňový
doklad) se zálohovou platbou se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
oprávněnému zákazníkovi. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Zaplacené zálohy jsou odečteny v půlročním a ročním vyúčtování. Rozdíl mezi zaplacenými
zálohami a celkovou vyúčtovanou částkou je vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že
doplatek hradí oprávněný zákazník v termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na
účet dodavatele. Případné přeplatky vrátí dodavatel oprávněnému zákazníkovi bezhotovostním
převodem na jeho účet v termínu splatnosti faktur.
Všechny platby se provádí platebním příkazem oprávněného zákazníka ve prospěch dodavatele
na číslo účtu uvedené v příslušné faktuře.
V bankovním styku se používají variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře.
Místem plnění pro peněžité závazky oprávněného zákazníka je ve smyslu §337a§339 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, banka, u níž má dodavatel zřízený účet,
jehož číslo je uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře (daňovém dokladu).
Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškeré faktury dle tohoto článku doručeny oprávněnému
zákazníkovi v písemné formě klasickou poštou.
Adresa pro zasílání daňových dokladů i pro další případnou komunikaci je sjednána ve
smlouvě.
Veškeré shora uvedené údaje o platebních podmínkách zapracuje uchazeč do návrhu smlouvy dle
Zadávací dokumentace.
Článek 3
Lhůty a místo pro podání nabídky
4.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 28. 5. 2012 do 09:00 hodin. Pokud
bude "nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek
takovou nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
4.2 Nabídky v písemné formě v originálním vyhotovení a v jedné kopii doručte v uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka elektrické energie pro město Břeclav
pro rok 2013"
NEOTEVÍRAT
(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče)
na níže uvedenou adresu:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Břeclav, nacházející se na výše uvedené adrese
v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a pátek od
8:00 do 13:00 hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek.
Článek 4
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
4.1 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů:
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady doložením:

výpisu z obchodního rejstříku (OR) pokud je vněm uchazeč zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán, vše v kopii. Výpis z OR či jiné obdobné evidence nesmí být
k dam otevírání obálek starší 90 kalendářních dnů.
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tj. doložením Rozhodnutí o udělení licence (kopie) na obchod
s elektřinou dle zákona č. 458/2000 Sb. v plamem znění a prováděcí vyhlášky č. 426/2005 Sb.
v plamem znění.
Čestné prohlášení, že dodavatel elektřiny má uzavřené plame smlouvy o zúčtování odchylek
s Operátorem trhu. Součastně dodavatel předloží Seznam účastníků trhu s elektřinou, ve kterém
je zapsán.
Čestné prohlášení, ve kterém se dodavatel elektřiny zavazuje k aktualizaci smlouvy o zúčtování
odchylek s Operátorem trhu podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Dodavatel (uchazeč) dále doloží:
4.2 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona v tomto rozsahu
Zadavatel požaduje prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách - konkrétně:
§ 53 odst. 1 a) + lb) § 53 odst. lc) až le)§53 odst. 1 f) § 53 odst. 1 g) § 53 odst. lh) § 53 odst. li) až lm) -

prokázat výpisem z evidence Rejstříků trestů (kopie ne starší 90 dnů)
prokázat čestným prohlášením
prokázat potvrzením FÚ (kopie ne starší 90 dnů)
prokázat čestným prohlášením
prokázat potvrzením příslušného orgánu či instituce (kopie ne starší 90
dnů)
prokázat čestným prohlášením

4.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona v tomto rozsahu:
§ 54 odst. a)
§ 54 odst. b)
§ 54 odst. d)

výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán (kopie ne
starší 90 dnů)
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky (kopie ne starší 90 dnů), zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění
veřejné zakázky nezbytná (kopie ne starší 90 dnů).

4.4 Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona v tomto
rozsahu:
§ 55 odst. la)

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě uzavřenou na minimální
částku rovnající se nabídkové ceně uchazeče (kopie ne starší 90 dnů).
Pokud má uchazeč uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na nižší
částku a nechce být vyloučen, musí doložit čestným prohlášením, že si
v případě získání zakázky před uzavřením smlouvy navýší pojistnou
částku na požadovanou výši.

§ 55 odst. 1 b)

předložením poslední zpracované rozvahy v plném rozsahu včetně
zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni
předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi
sídla nebo bydliště dodavatele stanovena, z níž bude patrné dosažení
kladného hospodářského výsledku za předcházející účetní období.
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením rozvahy za předcházející účetní období,
z níž bude patrné dosažení kladného hospodářského výsledku.
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§ 55 odst. 1 c)

předložením údajů o obratu dodavatele dosaženého s ohledem na
předmět veřejné zakázky, tj. obrate za nákup a prodej elektrické
energie, a to za poslední tři účetní období. Pro prokázání splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu zadavatele stanovuje minimální úroveň
obratu ve výši 15 mil. Kč za poslední tři účetní období v součtu.
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením požadovaných údajů, a to ve formě
„Čestného prohlášení" podepsaného osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele (pokud za dodavatele jedná zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále,
nebo v úředně ověřené kopii), z něhož bude patrné splnění výše
uvedeného požadavku.
Zadavatel upozorňuje, že v případě prokazování této části
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím
subdodavatele musí ze smlouvy mezi subdodavatelem a uchazečem
jednoznačně vyplývat pro zadavatele výslovná a dostatečná záruka
poskytnutá subdodavatelem pro případ finančních problémů či
nestability uchazeče, zaručující řádné splnění veřejné zakázky.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady
odmítnout.
4.5 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona v tomto rozsahu:
§56 odst. 1 a)

předložením seznamu významných
dodávek
realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3) čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě
než veřejnému zadavateli a není-li součastně možné osvědčení bodu
2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatele
stanovuje minimální úroveň alespoň 5 významných dodávek
obdobného charakteru a rozsahu. Významnou dodávkou obdobného
charakteru a rozsahu se rozumí dodávka spočívající v prodeji
elektrické energie, ve finančním rozsahu min. 3 mil. Kč bez DPH za
jeden rok pro jednoho objednatele, přičemž:
alespoň jedna z těchto významných dodávek byla realizována pro 1
objednatele s minimálně 100 odběrnými místy po dobu 1 roku a
alespoň jedna z těchto významných dodávek byla realizována pro 1
objednatele s odběrem minimálně 5 000 MWh, dodaných
veřejnému zadavateli, po dobu 1 roku.
Prokazující dokladem bude tabulka se seznamem významných
dodávek obdobného charakteru a rozsahu, a minimálně 5 z nich bude
součastně doloženo dle požadavků stanovených v předchozím odstavci
(tj. osvědčení, příp. prohlášení). Součástí seznamu a osvědčení bude
dále Čestné prohlášení dodavatele o splnění na 1 dodavku s min. 100
odběrnými místy a 1 dodávkou s min. odběrem 5 000 MWh dodaných
veřejnému zadavateli.
Dále dodavatel prokáže, že má celkem minimálně 10 000 aktivních
odběrných míst.
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Předložením Čestného prohlášení, že dodavatel má celkem minimálně
10 000 aktivních odběrných míst. Čestné prohlášení bude podepsáno
oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
4.6 Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele,
která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7
dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a součastně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je
v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 82 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do
doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření
smlouvy.
4.7 Lhůta pro prokázání kvalifikace
V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
4.8 Prokázání kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvlášmího právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu plamého v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se
podle právního řádu plamého v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
4.9 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle §
50 odst.l písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm dodavatel
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).
4.10 Společná nabídka několika dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady
podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku, pokud je vněm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí
prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit součastně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
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závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli
zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za
účelem splnění předměm veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastaík
sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále
vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky
4.11 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona v tomto rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů.
Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů - zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stáno ví-li tak
mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze
pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo
podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát
předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do
českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel
prokázal splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona,
c) ekonomických a finančních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona (poslední zpracování rozvahy nebo určitá část
takové rozvahy) a písm. c) (údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěných podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě obrat dosažených dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to
nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo, pokud dodavatel vznikl později, nebo zahájil svou
činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna účetní období od svého
vzniku nebo zahájení příslušné činnosti)
d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až i) zákona, jde-li o služby a § 56 odst. 3 písm. a) až c)
a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění jejich příslušné části.
Prokazování kvalifikace certifikátem - předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty
pro prokázání splnění kvalifikace (§52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených
údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
4.12 Požadavek na prokázání dalšího předpokladu
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel elektrické energie dovedl zajistit pro zadavatele optimalizaci
distribuční sazby. Tento požadavek zadavateli bude doložen v rámci nabídky přeložením Čestného
prohlášení, ze kterého bude zřejmé, zeje dodavatel schopen optimalizaci distribuční sítě zajistit. Čestné
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Nesplnění tohoto požadavku
zadavatele je důvodem vyloučení uchazeče z účasti v soutěži o veřejnou zakázku. Zajištění této činnosti
zahrne dodavatel do návrhu smlouvy, který předkládá k cenové nabídce.
v

Článek 5
Údaje o hodnotících kritériích
5.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídkovou cenou se rozumí cena nejvýše přípustná za zadavatelem předpokládaného rozsahu
této veřejné zakázky, tj. 1 981 MWh za plnění veřejné zakázky po dobu 12 měsíců, tj. ve vztahu
k části plnění veřejné zakázky.
5.2 Nabídková cena bude uchazečem uvedena v českých korunách, a to v uvedeném členění:
1) Rozpis nákladů dodávky na jednotlivá odběrná místa ve formě tabulky s uvedením odběrných míst
- cena za MWh u konkrétního odběrného místa, stálý plat za odběrné místo a měsíc a celková cena
za předpokládaný roční odběr, (viz příloha č. 1)
2) Celková cena za dodávku elektrické energie za 12 měsíců bez DPH
Daň

Kč
Kč

Celková cena za dodávku elektrické energie za 12 měsíců vč. DPH
(viz krycí list, příloha č.2)

Kč

DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné k podání nabídky.
Údaje o nabídkové ceně uvede uchazeč v samostatném prohlášení a součastně tyto údaje uvede též
v návrhu smlouvy zpracovávané dle Zadávací dokumentace.
V nabídkové ceně musí být zohledněny všechny případné technologické změny nutné s přechodem
na jiného dodavatele. Nabídková cena bude stanovena jako cena max. přípustná za splnění celého
předmětu veřejné zakázky.
5.3 Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. b) tj. nejnižší nabídková cena.
Článek 6
Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty do 31. 12. 2012. Po tuto l h ů t u j e uchazeč svou
nabídkou vázán.
Článek 7
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 28. 5. 2012 v 13:00 hodin v sídle zadavatele,
místnosti č. 47 v budově Městského úřadu, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav. Otevírání
obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek, a to vždy jeden oprávněný zástupce uchazeče (na základě právoplatné plné
moci).

Článek 8
Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
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Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci
sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1
výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :
• Krycí list nabídky (Jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou
výzvy)
• Obsah nabídky
• Prokázání kvalifikačních předpokladů (v tomto oddílu nabídky budou příslušné doklady)
• Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí
• Podepsaný návrh smlouvy
• Doklad o oprávněnosti k podpisu smlouvy
• Prohlášení o vázanosti nabídky
• Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (bude použit
formulář, který je přílohou výzvy)
• Případné další přílohy a doplnění nabídky
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a
razítky uchazeče a zřetelně označených, pokud tomu tak nebude, je to důvod pro vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Článek 9
Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to
buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 7. vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadávací dokumentace zadavatel (pověřená osoba zadavatele) doručí součastně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta. Zadavatel (pověřená osoba zadavatele) uveřejní změnu obsahu zadávací
dokumentace, též způsobem, jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací
dokumentaci.
Návrh smlouvy musí být předložen dodavatelem v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou
uchazeče. Nebude-li tato podmínka splněna, bude toto důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Článek 10
Dodatečné informace
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat výhradně písemně na
adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, a to nejpozději 10 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. 18. 5. 2012.
Článek 11
Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně ve lhůtě do 15. dnů ode dne
schválení akce na nejbližším zasedání rady města.
Předpoklad podpisu smlouvy s vybraným uchazečem do 13. 7. 2012.
Článek 12
Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) Před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem
v nabídce.
b) Umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek zpět vzetí své nabídky.
c) Nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky.
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V případě, že uchazeči neuvedou v nabídkách informace dle požadavků všech článků zadávací
dokumentace, budou z další účasti v soutěži vyloučeni.

V Břeclavi dne 28. 3.2012
MUDr. OktokRyšavý
starosta měst

MĚSTO BŘECLAV
Příloha č. 1

seznam odběrných míst

Příloha č. 2

krycí list
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EAN

Adresa odběrného místa (ulice, číslo, obec,
PSČ)

Zpú Hodnota
sob
jističe
pňp
před
Distribuční
oien elektrosazba

NÁZEV: OŠKMS
Provizorka, Zámecké nám K/481/1. 690 02 Bfet 3-fá7
Olvmpia Břeclav, Ostrov 5692. 690 03 Břeclav T-fá?
Kino KORUNA, U Tržiště 2085/1, 690 02 Břecla 3-fá7
Kino KORUNA, U Tržiště 2085/1, 690 02 Břeclai 3-fá?
Kino Koruna, U Tržiště 2085/1, 690 02 Břeclav 3-fá?
3-fáz
MSK Břeclav, Lesní 10. 691 41 Břeclav 4

1
3
4
5
6
7

859182400210990837
859182400200531835
859182400200371066
859182400200371219
859182400200371325
859182400200813856

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
67
68
59
60
61
62
63
64
65

EAN
I NÁZEV: Odbor rozvoíe a s p r á w
3-fáz
859182400200291135
Březinova - VO č. 1
3-fá7
859182400200287947
Bratislavská - V O č . 2
3-fáz
Mládežnické-VOč. 3
859182400200306321
859182400210792622
Bratislavská - k 3613/6 VO 6. 57
3-fá7
3-fá2
Šílinqrova-VOč. 4
859182400200316152
859182400200308468
Sady 28 října - pošta 2 VO č 5
3-fá2
3-fá7
859182400200302329
Junqmannova - VO č. 6
Čechova-VOč. 7
3-fáz
859182400200292408
3-fáz
859182400200300820
Stromořadní-VOč. 8
3-fá7
869182400200301193
Stromořadní - Nová - VO č 8A
3-fá7
859182400200315756
Nám Svobody-VOč. 9
3-fá7
859182400200354939
Slovácká VOč. 10
3-fáz
859182400200355400
Slovácká-sídl. VOč. 11
3-fáz
859182400200293948
Dukelských hrdinů VO č 12
859182400200362507
3-fáz
Na Zahradách VO č. 13
859182400200370328
U Cukrovaru VO č. 20
3-fáz
3-fá7
859182400200345692
17 listopadu V O č 21
3-fáz
859182400200371950
Fibichova VO č. 22
3-fáz
859182400200344947
Fibichova - sídl RD - VO č. 22A
Zámek - VO č. 23
3-fáz
859182400200372162
859182400200351099
Nám. T. G. Masaryka VO č. 25
3-fáz
859182400200345067
BřiMrštlkú-VOč.26
3-fáz
859182400200338670
Fintaislova-VOč. 27
3-fáz
3-fáz
859182400200293795
Žižkova - pod vodojemem VO č. 40
859182400200363900
3-fáz
U Splavu V O č 41
U Tržiště VO č 49
3-fáz
859182400200661341
U nemocnice VO č. 51
3-fáz
859182400200372643
859182400200308574
Sady 28 řilna - pěší zčna VO č. 54
3-fáz
3-fáz
859182400200304460
J Palacha - pěši zóna VO č. 55
3-fáZ
85918240D200631023
K H Máchy VOč. 56
3-fáz
859182400210566926
Národních hrdinů - cukrovar VO č. 37
3-fáz
859182400200352768
Křižovatka T.G. Masaryka VO č. 59
859182400200422522
Lidická D M - V O Č . 14
3-fáz
3-fáz
859182400200348426
Kpt. Jaroše VO č. 15
859182400200428289
Na Pěšině V O č 16
JMáz
Mendlova
VOč.
17
3-fáz
859182400200425325
3-fáz
859182400200428159
Mánesova - U Zbrodku VO č. 18
3-fáz
859182400200422270
Lidická - Siqma VO č. 19
3-fáz
859182400200433658
Na Zvolenci VO č. 33
859182400200430213
3-fáz
Gen. Šimka VO č. 42
3-fáz
859182400200427893
Na Ostrově VO č. 45
859182400200425158
Mánesova 4 0 - V O č 47
3-fá2
859182400210491822
J. Opletala k 3101/87- Za kasámama VOč 36 3-fáz
3-fá!
859182400211110876
Gen Šimka K/1896-kaplička
3-fá2
859182400200369872
1 máie - u Lidlu - VO č. 24
3-fáz
859182400200263118
1 máie - u sladovny - VO č. 26
859182400200262708
Fučíkova VO č. 29
3-fá.
3-fá2
859182400200261374
Havlíčkova - Polní VO č 30
859182400200256592
Záhumni VOč. 31
3-fá7
859182400200256707
Nádražní VO 5. 32
3-fá.
Tovární kolonie VO č. 38
859182400200268717
3-fá.
859182400200271649
ČSA I VO č. 43
3-fá
859182400200256905
ČSA II VOČ. 44
3-fá
3-fá
859182400200256080
Hlavni VOČ. 50
3-fá
859182400200609527
Dělnická VO č. 53
3-fá
859182400210534390
Nádražní 2235/89 VO č. 35
859182400201473851
Hraniční za trati 001 - paušální olatba 2x36W 3-fá,
8591824002D1473714
Hraniční za trati 002 - paušální platba 2x36W 3-fá
859182400201473721
Hraniční za tratí 003 - paušální olatba 2x36W 3-fá
859182400201473745
Hraniční za trati 004 - paušální platba 2x36W 3-fá
859182400201473738
Hraniční za trati 005 - paušální platba 2x36W 3-fá
859182400201473752
Hraniční za trail 006 - paušální Platba 2x36W 3-fá
3-fá
859182400201447654
Lednická VO č. 34
859182400201454102
Na Valtické I VO č. 46
3-fá
859182400201454089
Na Valtické I I - V O č . 48
3-fá
859182400201454133
3-fá
Na Valtické I I I - V O č . 52
859182400211670030
SNP -Tyršův sad VO č 58
3-fá
859182400200434198
Široký dvůr VOč. 39
3-fá
859182400200792526
Semafor na T.G. Masaryka
3-fá

3x200
3x16
3x63
40
20
125

40
32
25
16
50
16
50
40
32
20
20
40
20
32
50
25
32
40
25
40
32
25
32
20
50
16
25
25
16
16
25
20
25
32
50
40
32
40
32
40
35
16
16
10
32
63
40
25
25
50
25
40
32
20
16
25
2
2
2
2
2
2
60
63
32
32
16
16
16

plán spotřeby v termínu 1.1.201331.12.2013 v MWh

VT

NT

0.386
1,495
5,91
3,861
4,508
32,5

0
0
1,502
0.943
3,388
0

25
28
19
6
54
10
25
29
29
9
14
29
21
15
26
29
24
23
8
29
26
20
27
19
32
11
20
37
7
12
9
9
9
24
36
20
18
20
15
18
9
4
15
1
28
54
31
17
8
38
14
30
24
1E
23
14
0
0
0
0
0
0
45
44
16
19
3
4
20

Cena Distribuce
stálý pint
cena za 1 cena za
zaodbčrné'
MWb/Kč l M W h
místo a
VT
NT
Kí/míjíc

Celkem
0.39
1,50
7,41
4,80
7,90
32,50

25,00
28,00
19,00
6,00
54,00
10,00
25,00
29.00
29,00
9,00
14.00
29,00
21,00
15,00
26,00
29.00
24,00
23,00
8,00
29,00
26,00
20,00
27,00
19,00
32.00
11,00
20,00
37,00
7,00
12,00
9,00
9,00
9.00
24,00
36,00
20.00
18,00
20,00
15.00
18,00
9,00
4,00
15,00
1.00
28,00
54,00
31,00
17,00
8,00
38.00
14,00
30,00
24,00

ia,oc

23.0C
14.0C
O.OC
0,00
0,00

o.oc

0,00

o,oc

45,00
44,00
16,00
19,00
3,00
4,00
20,00

Cena za
Systémové
služby
Kf/MWh

Služby obchodu
Cena na
podporu
Cena OTE
výkupu d.
KÍ7M»I>
zOZE
cena za 1 cena za 1
MWn
K£/MWh
rvrwh/Kc
NT
VT

Platba

Pit

Příloha č.1

Daň z
elektřiny
Kč/MWo

cena za 1
MWb/Kč
VT

stálý plat
Daň z
cena za 1
za oflbčrné
MWh
elektřiny
místo a
Kč/MWh
NT
Kč/mčsíc

Celkem za rok cena bez DPH

cena za 1
M Wh/Kč
VT

cena za 1
MWh
NT

cena za
odborné místo
a 12 měsíců
celkem
Kř

66
67
RH
69

859182400200370021
859182400200511042
859182400200451362
859182400200451225

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1?
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

859182400200372421
859182400201453914
859182400210639781
859182400200644696
859182400200648045
859182400200768934
859182400200774416
859182400200421280
859182400200425059
859182400200429026
859182400200263880
859182400200303562
859182400200288753
859182400200289972
859182400200303371
859182400200303913
859182400200308956
859182400200310645
659162400200310690
859182400200310829
859182400200311789
859182400200312939
859182400200313691
859182400200303463
859182400200263293
859182400211192018
859182400200829949
859182400200344831
859182400200369650
859182400200524677
859182400200420801
859182400200583322
859182400200583414
859182400200594984
859182400200603587
859182400200603679

1 859182400200352461
2 859182400200350993
3 859182400200352751
4 859182400200352645
5 859182400210875691
6 859182400210646048
7 859182400200348990
Celkem encrcic na VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

3-fáz
3-fáz
3-fá?
3-fá?

16
16
16
16

NÁZEV: Odbor majetkový
Zámecké náměstí 3096 Břeclav 690 02
Lednická 515/21 Břeclav 690 06
Národních hrdinů 278/22 Břeclav 690 02
Veř. WC U stadionu Břeclav 690 02
Národních hrdinů 2010/18 Břeclav 690 02
17.liStopadu 2995/1A Břeclav 690 02
nám TGM 38/10 Břeclav 690 02
Hřbitovní 1445/20 Břeclav 690 03
Mánesova 1925/15 Břeclav 690 03
Na pěšině 1865/18 Břeclav 690 03
Háiová obř. síň Břeclav 691 41
Lanžhotská spr bud Břeclav 690 02
Bratislavská 2238/4 Břeclav 690 02
Bratislavská 2249/18 Břeclav 690 02
Krátká 1284/8 Břeclav 690 02
Lanžhotská 449/11 Břeclav 690 02
Sadv 28.října 588/2 Břeclav 690 02
Na zahradách 1133/19 Břeclav 690 02
Na zahradách 1137/20 Břeclav 690 02
Na zahradách 1111/21 Břeclav 690 02
Národního odboje 1217/17 Břeclav 690 02
Rieqrova 1010/27 Břeclav 690 02
Smetanovo nábřeží 1098/14 690 02
Lanžhotská obř. síň Břeclav 690 02
Tř 1 Máje 57/39 Břeclav 691 41
Národních hrdinů 300/47 Břeclav 690 02
U splavu 3047/2B Břeclav 690 02
Chodská 1371/2 Břeclav 690 02
Národních hrdinů 300/47 Břeclav 690 02
Národních hrdinů 311/20 Břeclav 690 02
Hřbitovní obř.slň Břeclav 690 03
Senionj 3196/1 Břeclav 690 03
Seniorů 3196/1 Břeclav 690 03
Seniorů 3196/1 Břeclav 690 03
Seniorů 3196/1 Břeclav 690 03
Seniorů 3196/1 Břeclav 690 03

3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
1-fáz
3-fáz
1-fáz
3-fáz
3-fá?
1-fáz
1-fáz
3-fáz
1-fáz
1-fáz
3-fá?
3-fáz
3-fáz
1-fáz
1-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
1-fáz
3-fáz
3-fáz
1-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fáz

100
25
100
1S
32
200
125
25
25
25
25
25
10
16
25
10
16
25
25
25
10
320
25
25
28
10
50
25
25
16
63
25
25
25
100
100

1.3
5,1
14,5
1,1
0,7
52,4
35,8
4,4
0,7
0.1
0.1
3,1
0,1
0.0
0.6
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3
0.0
0,4
0,4
2,1
9,2
0,1
4,9
0,1
0,4
0,2
0,1
2,8
0.1
0.1
3,7
9.9

NÁZEV: OKT
Město Břeclav, nám. T G M . 42/3. 69081 Břecla
Město Břeclav, nám T G M . 42/3, 69081 Břecla
Město Břeclav, nám T.G.M. 42/3, 69081 Břecla
Město Břeclav, nám T G M 42/3, 69081 Břecla
Město Břeclav , hasičská zbrojnice. Hřbitovní 33
Město Břeclav , hasičská zbrojnice.Rovnice 171
Kupkova 3 Břeclav 690 02

3-fáz
3-fáz
3-fáz
3-fá?
3-fá?
3-fá?
3-fá?

25
200
40
80
25
25
25

0,005
213,06
4,963
56,64
3,349
6,112
12,633

Světelná křižovatka 1. máie
Domek v paritu - Sadv 28. října

Celkem encrcic
Cellům ctiu za tntrcic bcx DPH

DPH
Celkem cena za energie ví.
DPH
Poznámka:
Ceny distrubucc uvádějte v cenách platnýcb pro rok 2012

4,00
9,00
1,00
11.00

4
9
1
11

0,4
2.0

11.9

0.1

0.1

21,629
79,6
13,76

1,72
7,05
14.52
1,14
0.67
64,29
35,83
4,39
0,67
0,08
0,26
3.12
0,10
0,01
0,55
0,18
0.23
0,32
0,43
0,32
0,02
0.42
0.40
2,07
9.16
0,06
4,86
0.07
0.39
0,16
0.22
2.82
0,10
0,05
3,74
9,86

21,63
292,68
4,98
70,40
3.35
6,11
12.63
1300,00
1981,57

Příloha č. 2
Krycí list nabídky
na akci: Dodávka elektrické energie pro město Břeclav pro rok 2013
Údaje o uchazeči

Obchodní jméno
Právní forma
Sídlo, resp. místo podnikání u
fyzické osoby
IC
DIC
Bydliště (u fyzické osoby)
R.č. nebo datum narození (u fyzické
osoby)
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka

Kč

Nabídková cena za dodávku elektřiny
za 12 měsíců bez DPH
Výše DPH

Kč

Celková cena za dodávku elektřiny
za 12 měsíců včetně DPH

V

dne

Kč

jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.

