Určeno všem dodavatelům
Vyřizuje / linka:
Naše spis. značka:
Naše č.j.:

p. Kodýtková / +420 378 037 535
VZ/12/2019
2296/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2019

Plzeň 17. 10. 2019

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Název veřejné zakázky:

Dodávka elektrické energie - velkoodběr

Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavateli veřejné zakázky zadávané v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, byla doručena dne 16. 10. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotazy dodavatele:
Obracím se na Vás s dotazem ohledně zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka
elektrické energie - velkoodběr" :
1) Prosím o informaci, zda je opravdu potřeba přiložit všech 13 smluv včetně příloh 1 až 3 nebo stačí podepsat
jednu vzorovou smlouvu? Jde o to, že pokud to tak je, bude se jednat o 13 souborů se smlouvami + 39
příloh (3x13), a vzniká zde velká možnost chyby při vkládání takového množství souborů do systému EZAK.
2) Dále prosím o informaci, zda požadujete předložit i přílohu č. 4 (která je uvedená v návrhu smlouvy) nebo
stačí dodat kopii pojistné smlouvy později? (obvykle se pojistná smlouva podepisuje u nás koncem
příslušného roku, tudíž dříve ani nebude k dispozici).
3) Je možné pak nahradit kopii pojistné smlouvy pojistným certifikátem?
Odpovědi Zadavatele:
Ad 1)
V nabídce účastníci předloží pouze 2 smlouvy s přílohami, a to:
a) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi – PMDP, a.s. – tedy Přílohu
č. 4a) zadávací dokumentace,
b) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi – ostatní odběratelé – tedy
Přílohu č. 4b) zadávací dokumentace.
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Ad 2)
Doklad o platném pojištění předloží pouze vybraný dodavatel při uzavření Smlouvy. Zadavatel nepožaduje
předložení pojistné smlouvy v průběhu zadávacího řízení, tedy již v nabídce dodavatele.
Ad 3)
V článku XIII. odst. 7 Smlouvy je uvedeno, že dodavatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu s limitem plnění v min. výši 5.000.000,- Kč tak, aby tato smlouva byla účinná po celou
dobu účinnosti Smlouvy. Dodavatel má pak účinnost pojistné smlouvy prokazovat způsobem uvedeným ve
Smlouvě a Zadavatel bude akceptovat i předložení pojistného certifikátu.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Petra Šindelářová
vedoucí právního oddělení

podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Šindelářová
2019.10.17
Šindelářová Datum:
18:01:12 +02'00'
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