SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE V SYSTÉMU E-CENTRE
k poptávkovému řízení
„Sdružené služby dodávky elektrické energie pro rok 2018“
Vyplnění tohoto formuláře slouží jako podklad pro vypracování zadání elektronické aukce a stanovení
podmínek pro průběh a hodnocení e-aukce.
Poptávající:
Název:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01
Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01
25496565
CZ25496565 (je plátcem DPH)
Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

Dále jen „Poptávající“

Termín konání poptávkového řízení
1.

Zadávací kolo od 22. 6. 2017 do 11. 7. 2017 do 8:00 hod.

2.

Mezi kolo od 11. 7. 2017 od 8:00 hod. do 11. 7. 2017 do 10:00 hod.

3.

Aukční kolo od 11. 7. 2017 od 10:00 hod. do 10:15 hod.
Poznámka: Poptávající informuje dodavatele, že výsledky elektronické aukce schválí dozorčí
rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v průběhu měsíce září 2017.

4.

Organizátor poptávkového řízení může změnit termín konání poptávkového řízení, pokud
je to v zájmu dosažení maximálního výnosu (úspory) pro poptávajícího nebo z důvodu
technických omezení, které by mohly narušit rovnost podmínek či by jinak mohly vést
k narušení rovných podmínek poptávkového řízení.

Specifikace položek e-aukce
(zpracována na základě provedeného auditu současného stavu odběrů)
Období dodávky elektřiny do jednotlivých odběrných míst je požadováno od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018 bez možnosti automatického prodlužování.
Dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí (Příloha č. 1)
Číslo
položky
1

Název položky
Cena silové elektřiny - VN
jednotarif
při 100 % toleranci odběru

Jednotka

Počet jednotek za
požadované období
dodávky

MWh

1 292,044

Jednotka

Počet jednotek za
požadované období
dodávky

MWh

111,530

MWh

170,254

MWh

81,363

MWh

6,310

Dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí (Příloha č. 3)
Číslo
položky
1

2

3

4

Název položky
Cena silové elektřiny - NN
C 01d, C 02d, C 03d - vysoký tarif
při 100 % toleranci odběru
Cena silové elektřiny - NN
C 25d, C 26d – vysoký tarif
při 100 % toleranci odběru
Cena silové elektřiny - NN
C 25d, C 26d – nízký tarif
při 100 % toleranci odběru
Cena silové elektřiny - NN
C 45d – vysoký tarif
při 100 % toleranci odběru
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5

6

Cena silové elektřiny - NN
C 45d – nízký tarif
při 100 % toleranci odběru
Stálý měsíční plat za odběrné místo – NN

MWh

55,075

Počet OM
x počet
měsíců
dodávky

396

Časový režim plnění
1.

Odběry ze sítě VN:
Hodnoty hodinových odběrů pro předpokládané odběry ze sítě VN jsou definovány odběrovými
diagramy v podobě tabulek Excel v elektronické Příloze č. 2.

Podmínky pro účast v e-aukci
1.

Cena za jednotku pro jednotlivé položky je uváděna bez DPH.

2.

Regulované platby za dopravu elektřiny, systémové služby a daň z elektřiny nejsou předmětem
této e-aukce.

3.

Dodavatelé jsou svojí nabídkou vázáni až do uzavření dodavatelské smlouvy mezi vybraným
dodavatelem a poptávajícím.

4.

Dodavatel vloží v elektronické podobě (nascanované, dobře čitelné) do aukční síně,
formou přílohy nabídky, odpovídající Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny pro požadované období dodávky (zvlášť pro VN a NN), podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele, a to nejpozději do začátku aukčního
(soutěžního) kola elektronické aukce (dále jen „e-aukce“). Nedoložení tohoto dokumentu
v předepsané lhůtě zakládá důvod pro vyloučení dodavatele z poptávkového řízení.

5.

Dodavatel je povinen se před e-aukcí seznámit s dokumentem Čestné prohlášení
o akceptaci podmínek poptávajícího (viz Příloha č. 4), který je dodavatel povinen vložit
v elektronické podobě (nascanované, dobře čitelné) do aukční síně, formou přílohy
nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele,
a to nejpozději do začátku aukčního (soutěžního) kola e-aukce. Nedoložení tohoto
dokumentu v předepsané lhůtě zakládá důvod pro vyloučení dodavatele z poptávkového
řízení.

6.

Poptávajícím vybraný dodavatel zašle poptávajícímu po skončení e-aukce, a to na základě
výzvy poptávajícího, resp. spol. eCENTRE, a.s., do 3 pracovních dnů podepsané návrhy Smluv
v listinné podobě, ve dvojím vyhotovení, ve znění odpovídajícím podmínkám požadovaným
poptávajícím.

7.

Dodavatel účastí v e-aukci jednoznačně deklaruje svůj závazek uzavřít Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrná místa poptávajícího v případě, že bude
poptávajícím vybrán, a to za ceny, které uvedl jako své konečné nabídkové ceny v e-aukci.

8.

Nesplnění podmínek poptávkového
z poptávkového řízení.

řízení

zakládá

důvod

pro

vyloučení

dodavatele

Podmínky e-aukce
1.

Aukční (soutěžní) kolo v souladu s Pravidly eCENTRE a.s. on-line výběrových řízení v aukčním
sytému E-CENTRE bude probíhat 15 minut. Soutěžní kolo bude prodlouženo o dvě minuty při
jakékoliv změně ceny v posledních dvou minutách

2.

Minimální a maximální krok pro změny nabídek:
a) Minimální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu
elektronické aukce činí 10,- Kč u jednotkové ceny.
b) Minimální snížení u jednotkové ceny za položku „Pevná měsíční platba za silovou elektřinu“
v průběhu elektronické aukce činí 2,00 Kč.
c) Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu
elektronické aukce činí 50% dosavadní minimální nabídkové ceny (pro omezení možnosti
překlepu při zadávání nové hodnoty).
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3.

Kritériem pro hodnocení je celková nejnižší nabídková cena.

4.

Poptávající si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky;
- neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem;
- zrušit kdykoli poptávkové řízení, aniž by bylo vyhlášeno nové poptávkové řízení.

5.

Součástí výzvy k účasti v e-aukci budou informace poptávajícího, obsahující tyto údaje:
Příloha č. 1:

Specifikace odběrných míst VN

Příloha č. 2:

Odběrové diagramy

Příloha č. 3:

Specifikace odběrných míst NN

Příloha č. 4:

Čestné prohlášení o akceptaci podmínek poptávajícího

Administrátor e-aukce, pozorovatelské přístupy
Jméno
Zdeněk Svoboda

e-mail
administrator@ecentre.cz

Telefon
+420 736 628 269

Elektronicky
podepsal(a)
Michal Laryš
Datum:
2017.06.21
14:49:55 CEST
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