
cDNTE
ENERGY TRADING

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie
podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., v platném Znění,

Zákona č. 458/2000 Sb. (energetický Zákon), ve Znění pozdějších předpisů a
příslušných prováděcích předpisů k energetickěmu Zákonu

Smluvní strany:

Zákazník (zadavatel)
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Se Sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Ico: 00101397
DIC: CZOOlOl397
Zastoupená: Stanislav Moša, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka
35
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s. č. ú:
kontaktní osoby:
v technických věcech Martin Vaculík, energetìk,
fakturace: - Radmila Greplová, účtárna,

(dále jen „Zákazník“)

a

Dodavatel (uchazeč)
CONTE spol. s r.o.
se Sídlem: Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 00565342
DIČ: C200565342
Zastoupený: Dipl.-I.ng Roman Baláž, jednatel
Bankovní Spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu / kód banky.
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 286
EAN dodavatele: 8591824368404
Číslo licence na Obchod S elektřinou 141633899
Číslo registrace u Operátora trhu: 3684
Kontaktní Osoba. Ing. Martina Valešová, tel.

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

1. Závazek dodavatele dodávat elektrickou energii zákazníkovi ve Sjednaném
rozsahu.

2. Závazek dodavatele zajistit distribuci Sjednaného množství elektrické
energie do odběrného místa a Systémové Služby distribuční Soustavy v
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kvalitě garantované v Pravidlech provozování distribuční soustavy
příslušného provozovatele distribuční Soustavy.

Závazek zákazníka platit dodavateli Za dodávku elektrické energie, distribuci
elektrické energie, systémové služby a ostatní Související služby (dále jen
„sdružené služby dodávky elektrické energie“) dle této Smlouvy.

Závazek dodavatele poskytovat zákazníkovi Zákaznickou podporu po
telefonu a e-mailu. Tento Závazek je zahrnut v ceně plnění této smlouvy.

II. Místo dodávky

1. Údaje o odběrném místu je uvedeno v příloze č. 1 „Odběrné místo pro
dodávku elektrické energie.“

III. Produkt, cena a vyhodnocení dodávky elektrické energie

1. Sazba/Produkt na dodávku elektrické energie pro VN bude odpovídat
příslušným distribučním sazbám jednotlivých odběrných míst.

Elektrickou energii dodanou Zákazníkovi bude dodavatel vyhodnocovat pro
jeho vyúčtování takto: Z naměřených údajů se stanoví celkové množství
odebrané elektrické energie a vynásobí se sjednanou cenou za 1 MWh.

Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. Tyto ceny jsou
výsledkem elektronické aukce, která byla použita khodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky.

Cena plnění veřejné zakázky je rozepsána v příloze č. 2 - Rozpis ceny plnění,
která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena Zahrnuje cenu Za komoditu
(elektrická energie), cenu za obchod a cenu za ostatní služby dodávky, tj.
cenu Za strukturování (flexibilitu) dodávky.

Platbu Za distribuci a přepravu elektrické energie, systémové služby a
ostatní související Služby bude d'odavatel účtovat zákazníkovi podle cen
platného cenového rozhodnutí ERU.

Dodavatel nebude účtovat Zákazníkovi žádné další poplatky, Zejména
poplatek Za odběrné místo atd. Dodavatel si nebude nárokovat jakékoliv
sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství elektrické
energie. v

Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné Zakázky
zákazníkovi na Základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě,
obsahující údaje o realizované dodávce elektrické energie.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že po dobu termínu dodávek přebírá
dodavatel jako subjekt zúčtování za zákazníka odpovědnost za odchylku.
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U odběrů Z napět'ové hladiny VN se Zákazník zavazuje sjednanou
rezervovanou kapacitu na odběrném místě Svým odběrem nepřekročit (viz
příloha č. 1 Smlouvy). V případě překročení sjednané rezervované kapacity
je Zákazník povinen Zaplatit dodavateli cenu ve výši stanovené platným
cenovým rozhodnutím ERÚ. Nedodržení Sjednané hodnoty rezervované
kapacity bude vyhodnoceno a vyúčtováno postupem a Za cenu v souladu
s podmínkami stanovenými v cenovém rozhodnutí ERÚ.

10. U odběrů Z hladiny VN je Zákazník oprávněn uplatnit u dodavatele
požadavek na zajištění měsíční rezervované kapacity v příslušném
kalendářním měsíci, pokud bude požadovaná hodnota měsíční rezervované
kapacity v součtu s hodnotou roční rezervované kapacity maximálně ve výši
rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě, resp. vpříloze č. 1.
Dodavatel se zavazuje požadovanou měsíční rezervovanou kapacitu
v příslušném kalendářním měsíci zajistit, a to za podmínky, že zákazník
oznámí svůj požadavek ve lhůtě podle podmínek poskytování distribuce
příslušného provozovatele distribuční soustavy. Cena za Zajištění
rezervované kapacity za příslušný kalendářní měsíc bude stanovena podle
sjednané hodnoty roční rezervované kapacity a hodnoty měsíční
rezervované kapacity sjednané pro příslušný kalendářní měsíc nad hodnotu
roční rezervované kapacity. V takovém případě nebude dodavatel požadovat
poplatek Za překročení rezervované kapacity.

IV. Fakturace

VN (vysoké napětí):
Počet zálohových plateb v měsíci: 1.
Termíny splatnosti Zálohových plateb: 15. kalendářní den v měsíci.
Výše měsíční zálohy: 75 0/0 Z předpokládaného odběru.
Fakturace 1x měsíčně: dle naměřených spotřeb odběrného místa.

Faktura (daňový doklad) bude vystavena a odeslána velektronické podobě na
e--mail kontaktní osoby uvedený v záhlaví této smlouvy i v listinné podobě na
adresu zákazníka nejpozději 12. kalendarnı den měsíce následujícího po měsíci, za
nějž je doklad vystavován.

Splatnost daňových dokladů: 30 dní ode dne vystavení zákazníkovi.

V. Zvláštní ustanovení

1. Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel neplní své závazky,
které pro něj vyplývají z této smlouvy.

2. Dodavatel prohlašuje, žeı na požádání zákazníka prokáže, že má
soperátorem trhu selektrickou energií uzavřeny všechny nezbytné
smlouvy, zejména smlouvu o zúčtování odchylek, která jej opravňuje
k činnostem nezbytným k plnění předmětné veřejné zakázky (smlouvy).
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smlouvy, zejména smlouvu o zúčtování odchylek, která jej opravňuje
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3. Dodavatel prohlašuje, že na požádání Zákazníka prokáže, že má platnou a
účinnou pojistnou Smlouvu na škodu vzniklou při plnění předmětu dané
veřejné Zakázky (Smlouvy).

4. Pro odběrně místo nebude Skutečné množství elektrické energie odebrané
ve smluvním období nijak limitováno. Překročení či neodebrání celkového
předpokládaného odběru nebude Ze strany dodavatele penalizováno.
Zákazník je oprávněn v průběhu Smluvního období rušit stávající a zřizovat
nová odběrná místa podle Svých potřeb. Dodavatel nebude Za Zrušené
odběry požadovat žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa Zahájí
dodavatel neprodleně dodávku elektrické energie a sdružených Služeb
dodávky elektřiny Za podmínek sjednaných v rámci této smlouvy, o čemž
uzavřou smluvní Strany písemnou dohodu formou dodatku k této Smlouvě,
pokud Se Smluvní Strany nedohodnou jinak, a Za podmínek Stanovených
touto Smlouvou.

5. Pro účely technické, Smluvní a fakturační dodavatel ustanovuje tyto oSoby:

Smluvní a technické Záležitosti:
Ing. Martina Valešová, tel.
Fakturace:
Veronika Vařıkátová DiS., tel.

VI. Podmínky Sdružených služeb dodávky elektrické energie

1. ıDodavatel prohlašuje, že Změny obchodních podmínek nebudou v případě
Zákazníka aplikovány, pokud by měly být v rozporu Se zadávacími
podmínkami veřejné Zakázky „Nákup elektrické energie pro Městské
divadlo Brno“.

' VII. Doba platnosti Smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Dodávka Se uskuteční od 1. 4. 2018. Tato Smlouva Se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2018 bez možnosti automatické prolongace.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž Zákazník obdrží dvě
vyhotovení a dodavatel jedno.

3. V případě jakýchkoli nesrovnalosti či kontradikcí mezi Zněním této Smlouvy
(bez její přílohy či bez jejich příloh) a jednotlivými přílohami smlouvy je
rozhodující Znění Smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalosti či kontradikcí
mezi zněním jednotlivých příloh Smlouvy je rozhodující znění té přílohy,
která je první v číselném pořadí

4. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající Ztéto smlouvy přechází
na případné právní nástupce smluvních Stran.
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Zákazník podpisem této smlouvy uděluje Souhlas, aby dodavatel uzavřel
spříslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci
elektrické energie do odběrného místa.

6. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této
smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek,
nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily
či způsobovaly její neplatnost.

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 219 zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Dodavatel prohlašuje, že při zveřejnění dalších informací, které
zákon požaduje, poskytne zákazníkovi řádnou součinnost.

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují ktomu oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

11. Případné spory budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.

12. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Přílohy: .
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Odběrné místo pro dodávku elektrické energie
Příloha č. 2 - Rozpis ceny plnění
Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zákazník: Dodavatel:

Městské divadlo Brno, CONTE spol. s r.o.
příspěvková organizace

. I
V Brně dne: JGÖZŰ/ď V Praze dne: /jL/'b/ď

Jméno: Stanislav Moša Jméno: Dipl.--Ing. Rgg'ıläTnEägtlaážs ro
Funkce: redıtel Funkce: jednatel Ovocný trh 5'72,“
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Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace veřejné Zakázky

ZADÁVAcÍ DOKUMENTACE - vÝZvA

QCI'Í'I
the open woy

Veřejná zakázka

Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno

Veřejná Zakázka je zadávána dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání Veřejných Zakázek, Ve
Znění pOZděj ších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky 2.900.000,- Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele WWW.vhodne-

uverejneni.cZ/profil/00101397
Datum zahájení řízení 16. 1. 2018

Zakázka je Zadávána V certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://eZak.e-tenders.cZ/.

Erm

Zadavatel:
Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno

Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.O.
Se sídlem Bellova 370/40,
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 40722

Ičo=00101397 IČO: 26262525
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato Zadávací dokumentace je Soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
Zadavatele vymezujících předmět veřejné Zakázky v podrobnostech nezbytných pro Zpracování
nabídek účastníkůřízení (dále Jen „Zadávací dokumentace“) ve ZJ ednodušeném podlimitním
řízení podle Zákona. Tato Zadávací dokumentace Je zároveň výzva k podání nabídek ve Smyslu
§ 53 odSt. 1 Zákona.

Práva, ovinnosti či odmínk v této Zadávací dokumentaci neuvedené Se řídí Zákonem a 'ehoP
prováděcímı předpısy:

Vyhláška Č. 260/2016 Sb. Vyhláška Č. 248/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. Vyhláška č. 169/2016 Sb.
Vyhláška Č. 170/2016 Sb. Vyhláška Č. 168/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na:

https:l/ezak.e-tenders.cZ/.

Veškeré úkonv včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které isou Součástí nabídky, se
prováděií elektronicky prostřednictvím elektronického nástroie E-ZAK.

Veškerá komunilıace,ñl_‹terá se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž e__lektronickv
prostřednictvím elektronického nástroie E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající Se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https: //ezak. e-t-e.nders cZ/data/manuaI/EZAK--Marıual- Dodavatele.pdf
httDS: //ezak.e--.tenders cZ/data/manual/QCM. Podepisovaci applet. pdf

Dodavatel či účastník řízení 'e ovinen rovést re istraci v elektronickém nástro'i E-ZAK
za účelem komunikace se Zadavatelem!

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové Stránce kontaktujte, prosím, Mgr. Janu Sadílkovou, e-
mail: jana.SadilkovaçQe-tenderscz. V případě jakýchkoli otázek týkajících Se technického
nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu:
podpora@ezak.cz.

PŘEDMĚT A DRUH vEŘEJNÉ zAKÁzKY

Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených Služeb včetně zajištění
distribuce elektřiny a Systémových Služeb S předpokládaným zahájením plnění od 1. 4. 2018
od 31. 12. 2018, a to vpředpokládaném rozsahu 1755,46 MWh zhladiny 22 kV (VN)
v množstvích Silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za Odchylku dodavatelem podle vyhlášky
ě. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách
tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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Podrobněji Viz příloha č. l - Technické podmínky _ Odběrné místo pro dodávku elektrické
energie Včetně hodinových diagramů VN.

Zadavatel upozorňuje, že cena dalších doprovodných Služeb bude Součástí nabídkové ceny.

Odběr elektrické energie je odhadnut na Základě předchozích odběrů. Pro odběrné místo nebude
Skutečné množství elektrické energie odebrané Ve Smluvním období nijak limitováno Ve Smyslu
zvýšení/Snížení odběru. Zadavatel je oprávněn V průběhu Smluvního období rušit Stávající
a zřizovat nová odběrná místa podle Svých potřeb. Dodavatel nebude Za Zrušené odběry
požadovat žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa Zahájí dodavatel neprodleně dodávku
elektrické energie Za podmínek Sjednaných V rámci této veřejné Zakázky.

Druh veřejné zakázky: Dodávky (§ 14 odst. 1 Zákona)

Klasifikace předmětu veřejné Zakázky je vymezena CPV kódem
Elektrická energie | 09310000-5

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v Souladu Se Zákonem technické podmínky. Tyto technické
podmínky tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

oBCHoDNÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace Obsahuje v souladu Se Zákonem obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní
podmínky stanovené Zadavatelem pro toto Zadávací řízeníjsou pro účastníky řízení
závazné a nemohou být žádným způsobem měněny.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace.

LHŮTY PLNĚNÍ

o Předpokládaný termín Zahájení plnění veřejné Zakázky: 1. 4. 2018
0 Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné Zakázky: do 31. 12. 2018

MÍSTO PLNÉNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNÉNÍ

Odběrné místo Zadavatele, které je definováno v příloze č. 1 Zadávací dokumentace

Prohlídka místa plnění nebude vzhledem k předmětu veřejné zakázky umožněna. I

KVALIFIKACE

Úvod

V souladu s § 39 odst. 4 Zákona je posouzení nabídky předpokladem vítězství
účastníka řízení v Zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele
posuzovat, Zda splňuje požadovanou kvalifikaci.
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Splněním kvalifikace se rozumí:

a) Splnění Základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona
b) Splnění profesní způsobilosti Stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.

Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení

V Souladu S ustanovením § 53 odst. 4 Zákona umožňuje Zadavatel prokázání Splnění
kvalifikace Za pomoci čestného prohlášení, Z jehož obsahu bude zřejmě, že dodavatel
kvalifikaci požadovanou Zadavatelem Splňuje, pokud dále v textu Zadávací dokumentace není
uvedeno odlišně.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
Ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu S § 228 Zákona výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání Splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují Splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být Starší než 3 měsíce k poslednímu dni
k prokázání Splnění kvalifikace (totožná Se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán vrámci Systému
certifikovaných dodavatelů .

Dodavatel může prokázat v Souladu S § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
Systému certifikovaných dodavatelů. `

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
Zákona a údaje v certifikátu jsou platně nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání Splnění
kvalifikace (totožná Se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání Splnění kvalifikace dodavatelem.

Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. l Zákona.

Zadavatel Si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. l písm. a) Zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. l písm. b) Zákona,
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c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke Spotřební dani ve vztahu k
§ 74 odst. l písm. b) Zákona,
d) písemného čestného prohlášení Ve vztahu k § 74 odst. l písm. c) Zákona,
e) potvrzení příslušné Okresní Správy sociálního Zabezpečení Ve Vztahu k § 74 odst. l
písm. d) Zákona, A
i) výpisu Z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení vpřípadě, že není v obchodním rejstříku zapsán, Ve vztahu k § 74 odst. l písm. e) Zákona.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena V § 77 odst. l a 2 písm. a) Zákona.

Zadavatel Si může V průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředněověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění Vyžadují '_ licence pro obchod
s elektrickou energií

Technická kvalifikace

V souladu S ustanovením § 79 Odst. 2 písm. b) Zákona požaduje Zadavatel uvést a předložit
v rámci čestného prohlášení o Splnění kvalifikace Seznam významných dodávek,poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedeníceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V Souladu S § 73 Odst. 6 Zákona Stanovuje toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň 3 dodávky,
každá v minimální hodnotě 2.000.000.- Kč bez daně z elektrické energie a bez DPH za rok
plnění nebo ve výši 1 500 MWh za rok plnění.

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako Součást elektronické
nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Cestné prohlášení O Splnění
kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsousoučástí přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řáduČeské republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řáduStátu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad Se předkládá S překlademdo českého jazyka. Má-Ii zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může sivyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého ,jazykatlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve Slovenskémjazyce a doklad o vzdělání v Iatinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokudse podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může býtnahrazen čestným prohlášením.
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pokud jiné právní předpisy takové oprávnění Vyžadují '_ licence pro obchod
s elektrickou energií

Technická kvalifikace

V souladu S ustanovením § 79 Odst. 2 písm. b) Zákona požaduje Zadavatel uvést a předložit
v rámci čestného prohlášení o Splnění kvalifikace Seznam významných dodávek,poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedeníceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V Souladu S § 73 Odst. 6 Zákona Stanovuje toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň 3 dodávky,
každá v minimální hodnotě 2.000.000.- Kč bez daně z elektrické energie a bez DPH za rok
plnění nebo ve výši 1 500 MWh za rok plnění.

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako Součást elektronické
nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Cestné prohlášení O Splnění
kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsousoučástí přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řáduČeské republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řáduStátu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad Se předkládá S překlademdo českého jazyka. Má-Ii zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může sivyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého ,jazykatlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve Slovenskémjazyce a doklad o vzdělání v Iatinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokudse podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může býtnahrazen čestným prohlášením.
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Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

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 - Viz §` 82 Zákona.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní Způsobilosti S výjimkou kritéria podle § 77 Odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem
prostřednictvím jiných Osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující Splnění profesní způsobilosti podle § 77 Odst. l 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 Zato, že požadavek podle píSm. d) je Splněn, pOkud Obsahem písemného Závazku jiné
Osoby je Společná a nerOZdílná Odpovědnost této Osoby Za plnění veřejné Zakázky Společně S
dodavatelem.

NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

Pojem na bídka

Pod pojmem „nabídka“ Se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal
písemně Zadavateli na základě Zadávací dokumentace, Zejména návrh Smlouvy
podepsaný OSObOu Oprávněnou jednat jménem či Za účastníka řízení a další
Zadavatelem požadované dokumenty a doklady, Zejména doklady, kterými
účastník řízení prokazuje kvalifikaci. _

Forma a podoba nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě
(nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
htt S: k.e- n ers. .

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel důrazně doporučuje, aby Se nabídka Sestávala ze dvou souborů:

Kvalifikace.* - Obsahuje kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.
Nabídka.* - Obsahuje vlastní nabídku a další doklady dle bodu 8 Zadávací
dokumentace, mimo kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.

Obsah vlastní nabídky
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Účastník řízení vyplní návrh Smlouvy - obchodní podmínky, která je 'přílohou této Zadávací
dokumentace. Učastník řízení do návrhu Smlouvy doplní své identifikační údaje a nabídkovou
cenu.

Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu S DPH.

Zadavatel požaduje, aby Součástí návrhu Smlouvy byly následující přílohy:

.o Příloha č. 1 - Technické podmínky - Odběrné místo pro“ dodávku elektrické
energie (účastník řízení přiloží přílohu č. 1 pouze v rozsahu týkaiící se identifikace
Odběrného místa, hodinové diagramy nemusí být součástí nabídky)

0 příloha č. 2 - Rozpis ceny plnění (účastník řízení vyplní a přiloží přílohu č. 2
Zadávací dokumentace)

0 popřípadě i příloha č. 3 - Smlouva mezi dodavateli v případě Společně účasti
dodavatelů - Zadavatel požaduje, aby v případě Společně nabídlg/ dvou a více
dodavatelů obsahovala nabídka Smlouvu, která upravuje vzájemná pra'va a povinnosti
dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatele' podávající
Společnou nabídku Společně a nerozdílně.

Před uzavřením Smlouyy S vybraným dodavatelem bude doplněna příloha č. l V rozsahu
týkající Se hodinových diagramů. -

Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) Se podávají pouze
elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje
E-ZAK (htt : ez k.e-tenders.cz ).

Lhůta pro podání nabídek, ıkterá je Zároveň lhůtou pro prokázání Splnění
kvalifikace, v Souladu S výzvou k podání nabídky a k prokázání Splnění kvalifikace
Skončí

dne 2. 2. 2018 v 10.00 hodin.

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Posouzení nabídek provede Zadavatel. Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronické
aukce.

Zadavatel Stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky /§ 114
Zákona/.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit pouze nejnižší nabídkou
cenu.

Hodnocení nabídek bude provedeno za pomocí elektronické aukce
(§ 120 a § 121 Zákona), která je Součástí elektronického nástroje E-ZAK.

Následně bude na základě cen vzešlých z elektronické aukce vybrána nejvhodnější nabídka
podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky.
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elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje
E-ZAK (htt : ez k.e-tenders.cz ).

Lhůta pro podání nabídek, ıkterá je Zároveň lhůtou pro prokázání Splnění
kvalifikace, v Souladu S výzvou k podání nabídky a k prokázání Splnění kvalifikace
Skončí

dne 2. 2. 2018 v 10.00 hodin.

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Posouzení nabídek provede Zadavatel. Hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronické
aukce.

Zadavatel Stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky /§ 114
Zákona/.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit pouze nejnižší nabídkou
cenu.

Hodnocení nabídek bude provedeno za pomocí elektronické aukce
(§ 120 a § 121 Zákona), která je Součástí elektronického nástroje E-ZAK.

Následně bude na základě cen vzešlých z elektronické aukce vybrána nejvhodnější nabídka
podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky.
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Předmětem hodnocení v elektronické aukci bude jednotková cena za Skutečné množství
odebrané elektrické energie. Zadavatel upozorňuje, že množství elektrické energie, které bude
předmětem v aukcí, bylo zaokrouhleno na 1755 MWh.

ELEKTRONICKÁ AUKCE

Technické informace

Účastník řízení je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření
technických prostředků a připojení a Seznámit se s ovládáním ve Zkušební aukční Síni, která
bude zpřístupněna od okamžiku odeslání výzvy k účasti ' v elektronické aukci, a případné
problémy ohlásit na kontaktní adrese: QCM, S.r.o., M-Palác, 7. patro, Heršpická 813/5, 639
00 Brno, Mgr. Jana Sadílková (tel.: + .
Na pozdější technické problémy zjištěné na Straně účastníka řízení nebude brán zřetel.

Z technického hlediska není možné použít certifikát uložený na USB tokenu nebo jiném
technickém zařízení, pokud toto zařízení neumožňuje export privátního klíče ve formátu *.pfx
nebo P12.

Přístupové údaje pro přihlášení do aukční Síně jsou stejné jako přístupové údaje do
elektronického nástroje E-ZAK (dostupný na https://ezak.e-tenders.czz1.

Zadavatel upozorňuje, že aukční síň disponuje funkcí automatického odhlášení, pokud je
uživatel po delší dobu v průběhu aukce nečinný. '

Postup při elektronické aukci

V den určený Zadavatelem bude všem účastníkům řízení, kteří nebyli z řízení vyloučeni,
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK rozeslána výzva k podání nových aukčních
hodnot do elektronické aukce (výzva k účasti v elektronické aukci). Podrobnˇj ší i formace o
průběhu vlastní elektronické aukce budou účastníkům řízení poskytnuty ve výzvě k účasti v
elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Po ukončení elektronické aukce bude elektronickým nástrojem E-ZAK automaticky
vygenerován protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých
účastníků řízení, ve kterém budou uvedeny konečné nabídkové ceny účastníků řízení.

Zadavatel Si vyhrazuje právo zopakovat elektronickou aukci v následujících případech:

- Do aukční Síně se nepřihlásí žádný účastník řízení
- Do aukční síně se přihlásí pouze jeden účastník řízení
- Nedojde ke snížení nejnižší nabídkové ceny oproti nejnižší nabídkové ceně vzešlé

z předběžného hodnocení nabídek
'VV'- V případě snížení nejnızsı nabídkové ceny pouze jedním účastníkem řízení

Podmínky snížení nabídkové ceny

0 Minimální krok je 1% a bude vztažen k předchozí ceně účastníka řízení v rámci cenové
položky

0 UčaStník řízení bude měnit cenu za lMWh bez DPH v rámci cenové položky
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0 Svou cenovou nabídku může účastník řízení pouze snižovat S ohledem na Stanovený
minimální krok. Změna cenové nabídky Směrem nahoru nebude Systémem akceptována.
Systém rovněž neakceptuje dorovnání nabídkové ceny S jiným účastníkem řízen

Informace, které budou poskytnuty účastníku řízení v průběhu elektronické aukce

V průběhu vlastní aukce účastník řízení uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepšínabídky.

VYSVÉTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro Zadávání veřejných
Zakázek na https://ezak.e-tenders.cZ/) požadovat po Zadavateli vysvětlení Zadávacích
podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, které je
stanovena v následujícím odstavci. V opačném případě Si Zadavatel vyhrazuje právo žádost o
vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

Vysvětlení Zadávací dokumentace Zadavatel uveřejm' u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4
pracovní dny před Skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Zadavatel může v Souladu Se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

oSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

Otevírání nabídek

V souladu S § 109 odst. l Zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. -

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky (navíc bude zakázka
hodnocena za pomocí elektronické aukce), nebude Se konat veřejné otevírání nabídek.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn Zrušit Zadávací řízení Z důvodů stanovených Zákonem. Za
důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, pro který
nelze na Zadavateli požadovat, aby v Zadávacím řízení pokračoval, bude
považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli
nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou Zakázku a absence ekonomicky
přijatelných nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo řízení zrušit Za následujících podmínek:

- Do aukční Síně Se nepřihlásí žádný účastník řízení
- Do aukční Síně Se přihlásí pouze jeden účastník řízení
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nelze na Zadavateli požadovat, aby v Zadávacím řízení pokračoval, bude
považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli
nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou Zakázku a absence ekonomicky
přijatelných nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo řízení zrušit Za následujících podmínek:

- Do aukční Síně Se nepřihlásí žádný účastník řízení
- Do aukční Síně Se přihlásí pouze jeden účastník řízení
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cDNTENERGY TRADING

- Nedojde ke Snížení nejnižší nabídkové ceny Oproti nejnižší nabídkové ceně vZešlé
Z předběžného hodnocení nabídek

- V případě Snížení nejnižší nabídkové ceny pouze jedním účastníkem řízení

Jistota

Zadavatel nepožaduje pro Zajištění plnění povinností účastníka řízení jistotu.

Zadávací lhůta
Űhůta, po kterou jsou účastnící řízení nabídkami vázání)

V souladu S § 40 Zákona Zadavatel Stanovuje Zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou
účastníci řízení svými nabídkami vázáni).

Zadávací lhůta zacčíná běžet okamžikem Skončení lhůty pro podání nabídek a činí
90 dní.

Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou

Zadavatel Stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická
osoba, musí takový dodavatel před podpisem Smlouvy předložit:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečoným majitelem podle
Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné Činnosti a
financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména

o výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné Obdobné evidence,
0 Seznam akcionářů,
o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
0 Společenská Smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel: Podpis:
Městské divadlo Brno,
příspěvková Organizace Mgr. Jana Sadílková, QCM, S.r.o.
Lidická 1863/16 -
602 00 Brno podepsáno elektronicky na základě plné

.Šàmoci
šrí

(5.5)

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých Zadavatelem
administrátor veřejné zakázky Společnost QCM, S. r. 0.., se Sídlem Bellova 370/40,
623 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 40722, ICO 26262525, s výjimkou přílohy č. 1 Zadávací dokumentace,
která byla vypracována přímo Zadavatelem.
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