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Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
"Zastupování FN Brno-ČMKBK II"

1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je zastupování Fakultní nemocnice Brno jako centrálního zadavatele (dále jen
FN Brno) při centralizovaném nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
v následujícím rozsahu:
A) Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru elektřiny
-

sběr a shromáždění podkladů o stávajícím stavu odběru elektřiny ve všech odběrných
místech (faktury, smlouvy, příp. odběrové diagramy),

-

analýza údajů o odběru elektřiny ve všech odběrných místech (zejm. identifikační údaje o
odběrných místech, technické parametry dodávek, cenové a platební podmínky, výpověďní
lhůty),

-

návrh optimálního sjednocení odběrných míst se stejnými, resp. obdobnými parametry
odběru elektřiny.

Stávajícím stavem se rozumí shromáždění dat za poslední uplynulý kalendářní rok,
popř. za posledních uplynulých a vyúčtovaných 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
B) Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na
Českomoravské komoditní burze Kladno (dále “ČMKBK”)
-

na základě analyzovaných údajů o stávajícím stavu odběru elektřiny poskytnutí odborného
poradenství a součinnosti při nastavení optimálních základních parametrů pro nákup
elektřiny na ČMKBK,

-

zpracování příkazu k obchodování, t. j. k centralizovanému nákupu elektřiny na ČMKBK,

-

zastupování Fakultní nemocnice Brno při vlastním uzavírání burzovních obchodů na
ČMKBK a vykonávání všech souvisejících činností,

-

po nákupu elektřiny na ČMKBK vykonávání dohledu nad procesem výpovědí stávajících
smluv v odběrných místech elektřiny, pro která byl centralizovaný nákup na ČMKBK
realizován.
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Předpokládaný rozsah centralizovaného nákupu: 7 subjektů:

Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice na Bulovce v Praze
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice v Plzni
Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Množství EE VN MWh
23 365
10 558
20 000
13 000
17 151
21 864
16 600

EE NN MWh
436
387
644

s přibližným průměrným počtem 30 odběrných míst elektřiny na subjekt,
celková roční spotřeba elektřiny všech subjektů činí cca 124 GWh.
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je sídlo dodavatele, resp.Českomoravská komoditní burza Kladno, nedohodnou-li se
smluvní strany v konkrétním případě jinak
Doba plnění je na období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2012.
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
popis nabízeného plnění
nabízenou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky bez DPH v následujícím složení:
- samostatně nabízenou cenu za plnění části A předmětu veřejné zakázky v Kč
- samostatně nabízenou cenu za plnění části B veřejné zakázky ve formě fixní ceny
doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
ostatní údaje relevantní pro hodnocení nabídek
Zadavatel zajistí u jednotlivých subjektů poskytování součinnosti vybranému uchazeči, která je
nutná a nezbytná pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky.
Ostatní podmínky pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje předat výsledky plnění předmětu veřejné zakázky uvedeného v bodě A)
v písemné i elektronické podobě s tím, že shromážděné údaje budou zadavateli předány ve
formátu .xls.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče
Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší 90 dnů.
Kopie dokladu o oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody s komoditou elektřina na
Českomoravské komoditní burze Kladno.
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5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
nabízenou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky bez DPH v následujícím složení:
- samostatně nabízenou cenu za plnění části A předmětu veřejné zakázky v Kč
- samostatně nabízenou cenu za plnění části B veřejné zakázky ve formě fixní ceny
Platba bude provedena po splnění dodávky se splatnosti faktury 90 dnů
6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle kritéria ekonomické výhodnosti
Dílčí hodnotící kritéria a stanovení jejich vah:
1. Hodnotící kritérium
- Nabídková cena za plnění části B veřejné zakázky
2. Hodnotící kritérium
- Nabídková cena za plnění části A veřejné zakázky

váha 70%

váha 30%

7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny
8. Zadavatel si vyhrazuje právo
opravit, doplnit, změnit podmínky Žádosti o podání nabídky
zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
9. Termín a způsob podání nabídky
do 7.6.2012 do 11:00 hod
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů
v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Zastupování FN Brno-ČMKBK II- Neotvírat “
10. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
S pozdravem

Signature Not

Bc.Lenka Vamberská
Verified
vedoucí obchodního oddělení

Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2012.05.30
15:32:48 +02:00
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