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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 2018“
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
„Veřejná zakázka: „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na
rok 2018“
Na základě výše uvedené veřejné zakázky Vás žádáme o Vysvětlení zadávací
dokumentace, resp. Přílohy č. 8 - Návrh smlouvy o sdružených dodávkách plynu v kategorii
maloodběr. V této příloze, článek V. Platební podmínky, odst. 8., se uvádí: „Na konci ročního
období zašle dodavatel konečné vyúčtování společně s konečnou souhrnnou fakturou pro
odběrná místa v kategorii maloodběr, ve které bude uvedena skutečná roční spotřeba
jednotlivých odběrných míst….“.
Otázka: Má zadavatel na mysli konečné vyúčtování na základě samoodečtu provedeného
odběratelem?“
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Odpověď č. 1
Dle čl. V. Platební podmínky, odst. 8. Přílohy č. 8 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy
o sdružených dodávkách plynu v kategorii maloodběr zadavatel požaduje, aby dodavatel na
konci ročního období zaslal konečné vyúčtování společně s konečnou souhrnnou fakturou
pro odběrná místa v kategorii maloodběr, ve které bude uvedena skutečná roční spotřeba
jednotlivých odběrných míst.
Konečné vyúčtování k 31. 12. bude vystaveno buď na základě samoodečtu provedeného
zadavatelem, nebo na základě odhadu, který udělá sám dodavatel.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 12. 6. 2017

Mgr. Renáta
Holínková
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