Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ 28954866
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
PRO-H/3/2018

Vyřizuje/telefon/email
Mgr. Harapát/284 019 808
harapat@smppraha3.cz
Kříž/271 776 321
kriz@smppraha3.cz

Datum
26. 1. 2018

POPTÁVKA na dodávky
I. Zadavatel
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3,
IČ 28954866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15521.

II. Předmět zakázky
„Dodávka elektrické energie
do zařízení pro výrobu tepelné energie provozovaných zadavatelem“

III.

Vymezení plnění zakázky

1. Dodávka elektrické energie, včetně souvisejících služeb – Sdružené služby dodávky
elektrické energie do odběrných míst v hladině NN (zařízení pro výrobu tepelné
energie provozovaná zadavatelem) v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
2. Přehled odběrných míst je přílohou č. 1 této poptávky. Přehled odběrných míst obsahuje
následující informace:
2.1. EAN odběrného místa
2.2. adresa odběrného místa
2.3. distribuční sazba
2.4. počet fází, hodnota jističe
2.5. stávající dodavatel
2.6. stávající distributor
2.7. spotřeba v kWh (za rok 2016)
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IV. Místo a doba dodávky
Místa dodávky
Odběrná místa zadavatele. Přehled odběrných míst je přílohou č. 1 této poptávky.
Začátek dodávky
1. 4. 2018
Konec dodávky
31. 3. 2020

V. Požadavky na jednotný způsob a rozsah zpracování nabídky
1. Dodavatel je v nabídce povinen předložit:
1.1. identifikační údaje dodavatele včetně adresy, emailové adresy a telefonu na osoby
oprávněné jednat za dodavatele;
1.2. výpis z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán (v prosté kopii);
výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90ti dnů
1.3. návrh smlouvy a všeobecných obchodních podmínek
1.4. nabídkovou cenu za silovou elektřinu pro hladinu NN pro období 1. 4. 2018 –
31. 3. 2020 v Kč bez DPH za 1 MWh
1.5. stálý plat za odběrné místo v Kč bez DPH měsíčně
distribuční sazba
C 01d
C 02d
C 03d

cena v Kč/MWh bez DPH - VT

cena v Kč bez DPH měsíčně
stálý plat za odběrné místo
2. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
3. Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení a bude pevně spojena nerozebíratelným
způsobem.

VI. Způsob podávání nabídek
1. Písemné nabídky budou doručeny na adresu Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Olšanská 2666/7, Praha 3, v zalepené obálce s nápisem „NABÍDKA“, „Dodávka
elektrické energie“. Obálka bude označena zvýrazněným textem „NEOTEVÍRAT“.
Na obálce musí být rovněž uveden název a adresa dodavatele. Uzavření obálky bude
opatřeno razítkem a parafou dodavatele. Nabídky lze doručit i osobně na stejnou adresu
do podatelny v 6. patře v pracovní dny v těchto hodinách:
pondělí až čtvrtek
8:00 – 16:00 hodin,
pátek
8:00 – 14:00 hodin.
2. Příjem nabídek bude ukončen dne 15. 2. 2018 v 10:00 hodin.
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VII. Doplňující údaje
1. Zadávací řízení této zakázky se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
2. Zadavatel vyřadí nabídky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti uvedené v této
poptávce.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zakázkového řízení.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a zrušení zakázkového řízení.

Ing. Karel Sommer
ředitel společnosti
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
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