Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, IČO 261238
Název veřejné zakázky

Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené
organizace

Druh zakázky
dodávky
Datum zahájení řízení
13.3.2019
Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE1 č. 1 doručené dne 20.3.2019
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dobrý den, mám dotaz k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Dodávka zemního plynu
pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace, a to k článku 6.2. Způsob zpracování nabídkové
ceny, bod 6.4.
Dotaz: z tohoto článku vyplývá požadavek na vyčíslení ceny za regulovanou část?
Ceny za regulované položky jsou stanovovány Cenovým rozhodnutím, zveřejňovaným Energetickým
regulačním úřadem (ERÚ), a to vždy k 30.11. kalendářního roku na následující kalendářní rok, tzn.
regulované ceny pro 2020 nejsou ještě zveřejněny, při výpočtu by se muselo vycházet ze stanovených
cen pro rok 2019. Ceny za distribuci jsou regulované a nepodléhají soutěži. Každý dodavatel musí
fakturovat regulační položky na základě Cenového rozhodnutí, tzn. ceny musí být od každého
dodavatele stejné.
Vyčíslení ceny za regulovanou část je zavádějící a zhorší podmínky pro vyhodnocení a proto Vás prosím
o zvážení možnosti vypuštění bodu 6.4. ze zadávací dokumentace a nahrazení textem: regulované
položky budou fakturovány na základě aktuálně platného Cenového rozhodnutí ERÚ.
Dále Vás prosím o zaslání přehledu odběrných míst v xls. tabulce s ohledem na další zpracování do
nabídky.
Vysvětlení
Účastníci nejsou povinni uvádět regulované části ceny dodávky zemního plynu, které jsou zvláště
upraveny příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ a dále nejsou povinni uvádět spotřební daň z plynu.
Předmětem hodnocení je nabídková cena uvedená v bodě 6.1.1 zadávací dokumentace, která bude
uvedena v Příloze č. 3 a bude vložena před odesláním nabídky.
Přehled odběrných míst vložen ve formátu xls.

Zadavatel upozorňuje na změnu termínu přistoupení níže uvedených subjektů
Školní jídelna Jungmannova
ZŠ Vojanova

EIC:27ZG400Z0295104T
EIC: 27ZG400Z0207925X

od 1.10.2019
od 1.3.2020

Odběrné místo ZŠ Májová je tímto vyjmuta z předmětu plnění. Toto místo nebude řešeno v rámci této
zakázky.

Děčín 22.3.2019
Ing. Věra Havlová, administrátor VZ
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Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace
a je zde přístupná zadávací dokumentace
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