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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky na dodávky zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

„Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
pro rok 2023 II.“

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Viriusem
a
Ing. Jakubem Janákem
(dále jen „zadavatel“ nebo „odběratel“)
Kontaktní osoba pověřená pro věci
organizační:
Mgr. Tereza Zárubová
e-mail: tereza.zarubova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 412
a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Markéta Bučková
e-mail: marketa.buckova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 411

Zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1. Vymezení předmětu a klasifikace předmětu veřejné zakázky
1.1

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro zadavatele
za podmínek uvedených níže v této ZD.

1.2

Veřejná zakázka (dále též „VZ“) je rozdělena ve smyslu § 35 zákona na 2 samostatné
části takto:
část A) VZ – dodávky elektřiny
Předmětem této části VZ jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2023 do 31. 12.
2023 pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen
„ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 540/2005
Sb.“), v předpokládaném ročním množství cca 7000 MWh a s tím související závazek
odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku
zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále také jako „energetický zákon“), a vyhlášky
ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jako „vyhláška č. 408/2015 Sb.“).
Součástí dodávky elektřiny bude i dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále také
jako „OZE“) v množství 700 MWh s povinností doložení prohlášení o uplatněných
zárukách původu elektřiny vyrobené z OZE nebo v režimu kombinovaná výroba elektřiny
a tepla, kdy toto požadované množství OZE je již zahrnuto v předpokládaném ročním
množství elektřiny dle odstavce výše.
Vyúčtování dodávek elektřiny u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle
skutečně odebraného množství.
Specifikace velkoodběrných a maloodběrných míst je uvedena v příloze č. 1A ZD –
Specifikace odběrných míst pro dodávky elektřiny.
Zadavatel má pro všechna velkoodběrná a maloodběrná místa uzavřeny smlouvy
o distribuci a o připojení s jednotlivými regionálními provozovateli distribučních soustav.
CPV:
Název
____________________________________________________CPV
Elektrická energie
09310000-5
část B) VZ – dodávky zemního plynu
Předmětem této části VZ jsou dodávky zemního plynu (v režimu smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu) na období od 1. 1. 2023 od 6:00 hod. do 1. 1. 2024
do 6:00 hod. v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu
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a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů, v předpokládaném množství
za uvedené období cca 4300 MWh s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn
z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku
na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 349/2015 Sb.“),
a ve smyslu vyhlášek ERÚ v platném znění.
Jedná
se
o
odběrné
místo
č.
221362
v ul.
Na
Příkopě
28,
Praha 1 [měřící místa jsou v ul. Senovážná 3, Praha 1 (cca 4175 MWh/rok)
a na Senovážném náměstí 30, Praha 1 (cca 125 MWh/rok)].
Vyúčtování dodávek zemního plynu u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno
podle skutečně odebraného množství.
Specifikace odběrného místa zadavatele pro dodávky plynu je uvedena v příloze č. 1B
ZD – Specifikace odběrného místa pro dodávky plynu, a předpoklad spotřeby plynu
pro rok 2023 je uveden v příloze č. 9 ZD – Předpoklad spotřeby plynu.
CPV:
Název
Zemní plyn

____________________________________________________CPV
09123000-7

2. Rozdělení VZ na části
Dodavatelé mohou nabídky předkládat pro jednu část VZ nebo pro obě části VZ. Bez ohledu
na to, na kolik částí VZ podává dodavatel nabídku, musí dostát všem požadavkům
a podmínkám, jejichž splnění zadavatel v ZD požaduje.
Každá část VZ bude posuzována a hodnocena samostatně.
V úvodu své nabídky dodavatel přehledně uvede, pro kterou část nebo části VZ nabídku
podává.
Pokud podá dodavatel nabídku pro obě části VZ, pak musí nabídku přehledně rozdělit tak,
aby bylo možné samostatně posuzovat a hodnotit každou část nabídky (odpovídající příslušné
části VZ) zvlášť.
Kapitoly nabídky, které budou společné pro obě části VZ, může dodavatel v nabídce uvést
jen jednou, ale musí u těchto společných kapitol nabídky přehledně označit, že jsou společné
pro obě části VZ, pro které dodavatel podává nabídku.

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky
4.1

Dodavatel předloží pro část A) a/nebo část B) VZ příslušný návrh smlouvy:


pro část A) VZ – Návrh smlouvy o dodávce elektřiny,



pro část B) VZ – Návrh smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu.
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4.2

Nedílnou součást smlouvy bude tvořit zadávací dokumentace včetně těchto obchodních
a platebních podmínek zadavatele a vyplněná cenová tabulka dle přílohy č. 2A a 2B
zadávací dokumentace. V případě rozporu zadávací dokumentace se smlouvou platí
úprava obsažená v zadávací dokumentaci.

4.3

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou:


pro část A) VZ – na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,



pro část B) VZ – na období od 1. 1. 2023 od 6:00 hod. do 1. 1. 2024 do 6:00 hod.

Automatické prodloužení smlouvy pro jakoukoliv část veřejné zakázky se vylučuje.
4.4

Cena plnění bude stanovena následovně:


pro část A) VZ – cena za dodávku elektřiny bude určována na základě
spotových trhů dle vzorce:
C celkem = C spot + k dod
C celkem – celková cena za dodávku elektřiny v Kč/MWh (bez DPH a daně
z elektřiny)
C spot – spotová hodinová cena denního trhu OTE ČR (EUR/MWh) uveřejňovaná
denně na veřejných stránkách OTE vždy na následující den. Jelikož je cena
na komoditní burze uváděna v EUR, bude tato cena přepočtena do CZK
použitím kurzu CZK/EUR dle ČNB (deviza střed pro předchozí den)
k dod – koeficient dodavatele je koeficient navýšení spotové ceny v Kč/MWh



pro část B) VZ – cena za dodávky plynu a související služby složená:
a) z ceny za dodávku plynu (za ostatní služby dodávky) zahrnující cenu
za přepravu plynu, za strukturování a za odebrané množství plynu, která
bude určována na základě spotových trhů dle vzorce:
C celkem = C spot + k dod
C celkem – celková cena za dodávku plynu v EUR/MWh (bez DPH a daně
ze zemního plynu)
C spot – hodnota výsledné vypořádací denní ceny (Settl. price) na European
Energy Exchange AG pro příslušný plynárenský den z nejbližšího
předcházejícího dne pro zónu THE (EUR/MWh). Výsledná vypořádací cena
(Settl. price) na European Energy Exchange AG je veřejně dostupná
na internetové stránce (http://www.powernext.com), případně internetové
stránce tuto stránku nahrazující.
k dod – koeficient dodavatele - je koeficient navýšení spotové ceny v EUR/MWh
b) z ceny za službu distribuční soustavy plynu (bez DPH) a
c) z dalších obecně závaznými právními předpisy, případně cenovými
rozhodnutími ERÚ stanovených plnění (bez DPH).

4.5

Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je subjektem nařízení vlády č. 298/2022 Sb.,
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (dále jen „nařízení“). Výpočet
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konečné ceny plnění se tak bude řídit tímto nařízením a příslušnými prováděcími
předpisy.
4.6

Dodavatel není oprávněn po odběrateli požadovat složení depozitu (jistoty).

4.7

Doklad k úhradě (fakturu) zašle dodavatel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy
na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad
ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí
být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou
e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS,
XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu
s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě
elektronicky, zašle jej dodavatel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

4.8

Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní
účet, na který má být placeno, a který je uveden v této smlouvě nebo který byl později
aktualizován dodavatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat
náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého
dokladu je také číslo smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract
References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude
obsahovat chybné údaje, je odběratel oprávněn jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty
splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

4.9

V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený
pracovník dodavatele povinen na základě výzvy odběratele sdělit na e-mailovou adresu,
ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu,
nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti
začíná běžet až dnem doručení sdělení dodavatele podle předchozí věty.

4.10 Splatnost daňových dokladů činí 14 dnů ode dne doručení odběrateli. Povinnost zaplatit
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
4.11 Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou
pohledávku za dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité
pohledávce dodavatele za odběratelem, ať splatné či nesplatné.
4.12 Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti odběratele uveřejnit na svém profilu smlouvu
včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění
smlouvy.
4.13 Profilem odběratele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého odběratel, jako
veřejný zadavatel dle zákona, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným
zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž
profilem odběratele v době uzavření smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.
4.14 Povinnost uveřejnění smlouvy včetně jejích změn a dodatků a skutečně uhrazené ceny
je odběrateli uložena § 219 zákona.
4.15 Uveřejnění bude provedeno dle zákona a příslušného prováděcího předpisu k zákonu.
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5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro každou část VZ, na kterou podává
nabídku, tak, že vyplní:


v rámci části A) VZ žlutě podbarvené pole v příloze č. 2A ZD – Cenová tabulka
– elektřina, tj. uvede koeficient dodavatele v Kč bez DPH za 1 MWh pro období
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a



v rámci části B) VZ žlutě podbarvené pole v příloze č. 2B ZD – Cenová tabulka
– zemní plyn, tj. uvede koeficient dodavatele v EUR bez DPH za 1 MWh
pro období od 1. 1. 2023 od 6:00 hod. do 1. 1. 2024 do 6:00 hod.

Koeficient dodavatele musí být uveden s přesností na 2 desetinná místa. Dodavatel
vyplní podbarvené pole pouze v té příloze pro tu část VZ, na níž podává nabídku.
Pro potřeby hodnocení se celková nabídková cena po doplnění koeficientu dodavatele
automaticky vypočítá pomocí vloženého vzorce jako součet ceny trhu SPOT a koeficientu
dodavatele vynásobený předpokládaným ročním množstvím elektřiny/zemního plynu
v MWh.
5.2

Ceny trhu SPOT uvedené v cenových tabulkách jsou pro usnadnění porovnání nabídek
předvyplněné zadavatelem. Tato cena je pouze ilustrativní a slouží k zajištění
porovnatelnosti nabídek jednotlivých dodavatelů.

5.3

Předpokládané množství MWh je stanoveno modelově pouze za účelem porovnání
nabídek v rámci každé části VZ. Skutečné čerpání se od předpokládaného počtu může
lišit. V rámci části A) VZ je předpokládané množství MWh elektřiny stanoveno
pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a v rámci části B) VZ je předpokládané množství
MWh zemního plynu stanoveno pro období od 1. 1. 2023 od 6:00 hod. do 1. 1. 2024
do 6:00 hod.

5.4

Pro sestavení cenové nabídky může dodavatel využít informace obsažené v přílohách
č. 4 až 8 ZD.

5.5

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené
s plněním veřejné zakázky v rámci dané části VZ.

6. Posouzení a hodnocení nabídek
6.1

Každá část VZ bude posuzována a hodnocena samostatně. V rámci každé části VZ bude
základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky dle ust. § 114 odst. 2 zákona
nejnižší nabídková cena, tj. nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH pro část A)
VZ a v EUR bez DPH pro část B) VZ.

6.2

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH pro část A) VZ a v EUR bez DPH
pro část B) VZ a splňující technické požadavky zadavatele.

6.3

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených
v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze
nabídku vybraného dodavatele.

6.4

V případě, že dojde k rovnosti nabídkových cen, bude o konečném pořadí nabídek
za dodržení zásad podle § 6 zákona rozhodnuto losováním. Losování proběhne
za přítomnosti zástupců dotčených dodavatelů, zástupců zadavatele a notáře, který průběh
losování osvědčí notářským zápisem. Notářský zápis bude tvořit nedílnou součást zprávy
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o hodnocení nabídek. Dotčení dodavatelé budou o termínu a místě konání losování
vyrozuměni minimálně 3 pracovní dny před losováním.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
7.1

Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
a)

(VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů
[k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě,
že je účastník právnickou osobou, účastník předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak
pro účastníka – právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této
právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak účastník
předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující
tuto
právnickou
osobu
v statutárním
orgánu
účastníka.
Účastní-li
se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis
z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li
se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, předkládá
se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého
člena statutárního orgánu této právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu
právnická osoba, tak se předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou
osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro
každou osobu zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu právnické osoby a
výpis z evidence Rejstříku trestů vedoucího pobočky závodu.
b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení
příslušného
finančního
úřadu
[k
prokázání
základní
způsobilosti
dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení
dodavatele
o prokázání splnění základní způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele [ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. e) zákona],
e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemného
čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve vztahu k §
74 odst. 1 písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených
v písm. a) až e) tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž
je oprávněn využít přílohu č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku
dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku
dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
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Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby již v nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy
bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů
o kvalifikaci /písm. a) až e)/, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud
již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
7.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje ve vztahu k České republice [k prokázání profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona];
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, kterým je:
- pro část A) VZ platná licence na obchod s elektřinou dle energetického zákona
a prováděcí vyhlášky ERÚ č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí
pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako „vyhláška ERÚ č. 8/2016 Sb.“);
- pro část B) VZ platná licence na obchod se zemním plynem dle energetického
zákona a prováděcí vyhlášky ERÚ č. 8/2016 Sb.
[k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona].
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu
č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
v nabídkách předložili úředně ověřenou kopii či originál dokladu k prokázání splnění
kvalifikace. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy
bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů
o kvalifikaci, a to v originálu či úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
7.3

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona splnění technické kvalifikace
předložením:
pro část A) VZ:
seznamu minimálně 2 významných dodávek elektřiny poskytnutých dodavatelem
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich předmětu, rozsahu,
ceny, doby plnění, identifikace objednatele a kontaktní osoby objednatele, u které je možné
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realizaci významné dodávky ověřit. Minimální rozsah každé z těchto významných dodávek
musí být 4000 MWh za období 12 po sobě jdoucích měsíců.
pro část B) VZ:
seznamu minimálně 2 významných dodávek zemního plynu poskytnutých dodavatelem
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich předmětu, rozsahu,
ceny, doby plnění, identifikace objednatele a kontaktní osoby objednatele, u které je možné
realizaci významné dodávky ověřit. Minimální rozsah každé z těchto významných dodávek
musí být 2000 MWh za období 12 po sobě jdoucích měsíců.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu
č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby již v nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy
bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů
o kvalifikaci, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
7.4

Stáří dokladů o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.5 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje
se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
7.6

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
7.7

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované
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zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
7.8

Jednotné evropské osvědčení

Dodavatel je také oprávněn v žádosti o účast nahradit předložení dokladů k prokázání
své kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení
nezbavuje vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály
či úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to na výzvu zadavatele
dle § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 písm. a) zákona, neboť jednotné evropské osvědčení slouží
pouze jako předběžný doklad prokazující splnění kvalifikace.
7.9

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

8. Ostatní
8.1

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce.

8.2

Pokud bude podávat nabídku dodavatel do části A) VZ a/nebo do části B) VZ, musí mít
uzavřenou platnou smlouvu o zúčtování odchylek s operátorem trhu (OTE, a.s.),
což doloží předložením čestného prohlášení o této skutečnosti. Vzor tohoto prohlášení
je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor). Zadavatel požaduje,
aby subjektem zúčtování s OTE, a.s., byl dodavatel, se kterým bude možné v případě
výběru uzavřít smlouvu na plnění dané části VZ, tzn. že tuto smlouvu s OTE, a.s., musí
mít uzavřenu sám dodavatel, který bude předkládat nabídku, nikoliv jakýkoliv jiný
subjekt.
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8.3

V rámci části A) VZ je podmínkou pro uzavření smlouvy na dodávky elektřiny pro rok
2023 současné uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, resp. obchodníkem,
o dodávce elektřiny z podporovaných zdrojů elektřiny (dále také jako „smlouva
o dodávce elektřiny z POZE“). Zadavatel je současně i výrobcem elektřiny, kterou
vyrábí ve dvou fotovoltaických elektrárnách. V rámci první z fotovoltaických elektráren
v Praze je elektřina vyráběna s instalovaným výkonem 29,9 kWp, č. výrobního místa
(EAN) - 859182400300000729 a je provozována v režimu zeleného bonusu. Veškerá
vyrobená elektřina touto první fotovoltaickou elektrárnou v Praze by měla být
zadavatelem spotřebována, proto je předpoklad množství elektřiny dodané do distribuční
sítě 0 MWh za rok. Druhá fotovoltaická elektrárna v Hradci Králové s instalovaným
výkonem 19,58 kWp, č. výrobního místa (EAN) - 859182400708653121 byla instalována
v roce 2021. I u této bude většina vyrobené elektřiny zadavatelem spotřebována.
Zadavatel v současné době realizuje střešní fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným
výkonem 16,2 kWp, č. výrobního místa (EAN) - 859182400512194728 s plánovaným
uvedením do provozu ve 4. čtvrtletí 2022. Většina vyrobené elektřiny by měla být
zadavatelem na všech třech fotovoltaických elektrárnách spotřebována, proto
je předpoklad množství elektřiny dodané do distribuční sítě maximálně 1 MWh za rok.
Dodavatel je povinen za tímto účelem předložit v nabídce návrh smlouvy o dodávce
elektřiny z POZE, kdy tento nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu
s platnými právními předpisy nebo které by znevýhodňovalo zadavatele, přičemž
jednotlivá ustanovení ve smlouvě mohou být předmětem dalšího jednání zadavatele
s dodavatelem. V návrhu smlouvy musí být uvedena kupní cena za dodanou elektřinu.
V tomto návrhu smlouvy musí být pro případ, že zadavatelem bude do provozu v roce
2022 nebo 2023 uvedena nová střešní fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem
16,2 kWp, č. výrobního místa (EAN) – 859182400512194728, zakotvena povinnost
dodavatele uzavřít se zadavatelem dodatek tak, aby se smlouva o dodávce elektřiny
z POZE vztahovala i na tuto nově zprovozněnou fotovoltaickou elektrárnu.

8.4

V souladu s ustanovením § 122 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, který
je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli postupem stanoveným
v § 122 odst. 4 a 5 zákona. V případě, že nastane některý z důvodů
dle § 122 odst. 7 zákona, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím
řízení.

8.5

Dodavatel je dále povinen prokázat svým čestným prohlášením, že:
a) on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím
dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou subjekty, které
by naplňovaly definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU)
č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále
jen „nařízení“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP
ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí“),
kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní
smlouvu ve smyslu nařízení či rozhodnutí;
b) on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím
dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou osobou uvedenou
v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn, nebo
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v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině, ve znění jeho změn, nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006
ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi
a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn, nebo v příloze
rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn;
c) plnění jím nabízené v nabídce neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné
právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy
dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne
15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo
nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“
nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
v Bělorusku apod.].
Dodavatel je k prokázání výše uvedených skutečností oprávněn využít vzor čestného
prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
8.6

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona
o střetu zájmů. Tento požadavek prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení, ze kterého bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat. Vzor tohoto
prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.

8.7

V souladu s § 48 odst. 7 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

8.8

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji E-ZAK (https://ezak.cnb.cz).

8.9

Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej), nebo prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/).

9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
9.1

Nabídka bude předložena písemně, a to v českém jazyce.

9.2

Nabídka dodavatele musí obsahovat:
9.2.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby
(bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,



osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,



kontaktní osobu/osoby dodavatele (jméno a příjmení, dále např. telefon,
e-mail).

9.2.2 Návrh smlouvy pro tu část VZ, do níž dodavatel podává nabídku, včetně příloh/y.
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9.2.3 Vyplněnou cenovou tabulku pro tu část VZ, do níž dodavatel podává nabídku
(příloha č. 2A ZD a/nebo příloha č. 2B ZD).
9.2.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD,
popř. vyplněné čestné prohlášení dodavatele (příloha č. 3 ZD), popř. jednotné
evropské osvědčení.
9.2.5 V rámci části A) VZ a/nebo v rámci části B) VZ čestné prohlášení dodavatele
o tom, že má uzavřenou platnou smlouvu o zúčtování odchylek s operátorem trhu
(OTE, a.s.) – viz bod 8.2 ZD.
9.2.6 V rámci části A) VZ návrh smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku
dodat elektřinu do elektrizační soustavy včetně uvedení kupní ceny za dodanou
elektřinu (viz bod 8.3 ZD), včetně závazku uzavřít dodatek podle bodu 8.3 ZD.
9.2.7 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část
profesní nebo technické kvalifikace, je dodavatel povinen rovněž předložit
doklady dle bodu 7.7 ZD.
9.2.8 Informaci, na kterou část nebo části zakázky podává účastník svou nabídku
– viz bod 2 této ZD.
9.2.9 Seznam poddodavatelů, případně čestné prohlášení dle bodu 10 této ZD.
Dodavatel využije k tomuto účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří
přílohu č. 3 ZD.
9.2.10 Čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel, ani
jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existujeli takový), neporušil požadavek § 4b1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), k prokázání
požadavku zadavatele dle bodu 8.6 této ZD. Dodavatel využije k tomuto účelu
vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
9.2.11 Čestné prohlášení dle bodu 8.5 této ZD. Dodavatel využije k tomuto účelu
vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložena kopie této plné moci.

10.Využití poddodavatelů
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a uvedl
identifikační údaje těchto poddodavatelů2.
Nemá-li žádné poddodavatele, tuto skutečnost dodavatel v nabídce výslovně uvede, a to formou
čestného prohlášení.

1

Dle § 4b zákona o střetu zájmů se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník zadávacího řízení nebo jako
poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň
25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2 Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.
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11. Lhůta pro podání nabídek
11.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 11. 2022 ve 14:00 hodin.
Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese:
https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK
(uživatelská příručka popř. uživatelská příručka pro dodavatele) jsou dostupné na adrese:
https://ezak.cnb.cz/.
11.2 V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek
nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
11.3 Zadavatel u této veřejné zakázky přistoupil dle § 57 odst. 2 písm. b) zákona ke zkrácení
lhůty pro podání nabídek na její možné minimum, neboť lhůty v rozsahu podle § 57
odst. 1 zákona [spolu se zohledněním dalších zákonem stanovených povinností a lhůt,
jako je postup dle § 98 a 99 zákona, povinnost zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona
nebo možnost potenciálních námitek proti postupu zadavatele a s ní související nutnost
zohlednění lhůt dle § 242, 245 a 246 zákona] nejsou schopny zadavateli garantovat
uzavření smlouvy na jednu, druhou či obě části veřejné zakázky do konce tohoto roku.
Zadavatel musí vynaložit veškerou snahu, aby ze své pozice důležité a vážené veřejné
instituce a centrální banky státu zřízené Ústavou a dále i instituce, jež je provozovatelem
systémů spadajících do kritické informační infrastruktury ve smyslu zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti), zajistil své fungování v roce 2023, včetně plnění svých
elementárních úkolů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dále
i předpisy Evropské unie. Úmyslem zadavatele je rovněž vyloučit případné související
hospodářské dopady vyplývající z výpadku v jeho činnosti. Nadto při postupu dle tohoto
odstavce zohlednil zadavatel v obou částech veřejné zakázky také lhůtu nutnou pro přepis
a změnu dodavatele elektřiny a plynu pro případ, kdy by nebyla smlouva vzešlá z tohoto
zadávacího řízení uzavírána se stávajícím poskytovatelem.

12. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

13. Přílohy:
Příloha č. 1A ZD – Specifikace odběrných míst pro dodávky elektřiny
Příloha č. 1B ZD – Specifikace odběrného místa pro dodávky plynu
Příloha č. 2A ZD – Cenová tabulka - elektřina
Příloha č. 2B ZD – Cenová tabulka - zemní plyn
Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
Příloha č. 4 ZD – Vzorový průběh denních maxim objektu ústředí za roky 2016 až 2021
(elektřina)
Příloha č. 5 ZD – Vzorový průběh výkonu vč. dat ze dne s maximálním zatížením na objektu
ústředí v roce 2021 (elektřina)
Příloha č. 6 ZD – Profily velkoodběrů ČNB (6x) a maloodběrů (2x) 2019, 2020 a 2021
(elektřina)
Příloha č. 7 ZD – Spotřeba plynu v letech 2012 až 2021 - měsíční
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Příloha č. 8 ZD – Spotřeba plynu v letech 2005 – 2021 – roční
Příloha č. 9 ZD – Předpoklad spotřeby plynu
V Praze 8. listopadu 2022
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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