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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Forma zadávacího řízení:

„Sdružené služby dodávky zemního plynu
pro Ostravskou univerzitu na rok 2017“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1
V návaznosti na obsah zadávací dokumentace Vás tímto žádáme o vysvětlení bodu 6.1.
třetí odstavec. Dle tohoto bodu a odstavce „Jednotkové ceny budou stanoveny v Kč bez
DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky“. Nicméně cena
zemního plynu se skládá ze dvou částí – regulované a neregulované části (ceny), přičemž:
1. regulovaná část (cena) se řídí platným rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu (ERÚ), tuto cenu stanovuje a zveřejňuje ERÚ zpravidla koncem měsíce
listopadu před rokem, ve kterém má být tato cena účinná, tj. cena pro rok 2017 bude
známa letošní rok koncem měsíce listopadu, cena pro rok 2018 bude známa koncem
měsíce listopadu 2017
2. neregulovaná část (cena) je cenou, kterou nabízí obchodník pro určité vymezené
období.
Regulovaná část ceny zemního plynu na období plnění veřejné zakázky tedy dosud není
známa a ke dni konce lhůty pro podání nabídek známa nebude, a proto Vás s ohledem na
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tuto skutečnost žádáme o vysvětlení, zda má konstrukce ceny dle bodu 6.1. třetí odstavec i
její regulovanou část (pak by uchazeč budoucí vývoj regulované části ceny zemního plynu
pouze odhadoval), včetně její garance, či má být cena konstruována jinak, a pokud má být
konstruována jinak, tak jakým konkrétním způsobem (kupř. jen ve vztahu k neregulované
části apod.).
Odpověď č. 1
Předmětem veřejné zakázky je v souladu se zadávacími podmínkami pouze neregulovaná
část ceny zemního plynu.
Zadavatel v čl. 3.1. „Popis předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace pouze sděluje
dodavateli, že předmětem budoucího plnění bude i zajištění regulovaného přístupu
k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb. Nicméně
cena za regulovanou část nebude součástí nabídkové ceny.
Výše uvedené vyplývá i ze čtvrtého odstavce čl. 6.1. „Nabídková cena a podmínky pro její
zpracování“, v němž zadavatel mimo jiné uvádí, že jednotkové ceny zemního plynu budou
uvedeny bez DPH a musí obsahovat náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění
vyjma dalších plateb regulovaných Cenovým rozhodnutím ERÚ a dále právním předpisem
stanovených daní a poplatků.
Výše uvedené vyplývá také z podoby Tabulky pro zpracování nabídkových cen (příloha č.
3 zadávací dokumentace), kdy zadavatel uvádí pouze předpokládané množství odběru a
dodavatel doplní jednotkové ceny, které v součtu tvoří celkovou nabídkovou cenu.
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