










































































C. j. : MF-3 47 8012014123-2302

Dodatek č. 1

zÁprs o CENTRALIZoVAN É:w zln AvÁlqÍ
veřejné zakázky (dále jen ,,Zápis,,)

Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu
pro Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel

a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vsouladu s $ 3 a $ 23 odst' 5 písm' c)zékonač. 13712006 Sb.' o veřejnýchzakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon") a v souladu s čl. V směrnice t,. ttzotz ministra financí
,,Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resoftu Ministerstv a ťtnancí,. (dále jen
,,Pravidla").
Záměr zadání centralizované veřejné zakazky byl projednán na Poradě vedení Ministerstv a ťtnanci
č.17/2013 konané dne 28. května 2013. Na základě úkolu ministra uloženého naPoradě vedení
Ministerstva ťtnancí č. l0l2014 konané dne 18. 3. 2OI4 se Ministerstvo financí připojuje
k centralizovanému nákupu energií na burzovním trhu. Dobrovolně se k centtalizovanému nffiu
energií na burzovním trhu připojuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Strany Zálpisu:

CentráIní zadavatel

česká republika _ Ministerstvo Íinancí
odbor 23 - Finanční
00006947
Letenská 15, 1 18 10 Praha 1

Ing. Stanislav Sluka' ředitel odboru finančního

Pověřuiící zadavatelé:

česká republika _ Generální finanční ředitelství
72080043
Lazatská 7 5 17, 1 l] 22 Praha I
Ing. Bronislav Mikel, zástupce generálního ředitele
a ředitel Sekce ekonomiky

česká republika - GenerálnÍ ředitelství cel
7t2I40II
Budějovická7, 140 96Ptaha 4
Ing. Jiří Hammer' ředitel Sekce ekonomiky a informatiky

česká republika - Úraa pro zastupování státu ve věcech
majetkoých
69797111
Rašínovo nábřeží 390/ 42, 1 28 00 Praha 2
JUDr. ondřej Závodský, Ph.D., pověřený ÍízenimÚradu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

Název:
Odbor:
tČo:
Sídlo:
Jejímž jménem jedná:

Název:
tČo:
Sídlo:
Jejímž jménem jedná:

Název:
tČo:
Sídlo:
Jejímž jménem.jedná:

Název:

rČo:
Sícllo:
JejímŽ jménem jedná:



čt.l

ÚvonNÍ u.lnuNÁnÍ

Účelem tohoto Záptsu je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujících
zadavateli v rámci veřejné zakézky na nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu
pro Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel a Úřaď
pro zastupování státu ve věcech majetkových realizované v centralizovaném zadávacim Íízení, tj.
pověření Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů k provedení konkrétních úkonů v rámci
předmětného zadávacího Íízeni, včetně uzavŤeni příslušné smlouvy/smluv s vybraným
uchazeěem/ucltazeěi, plnění zákonem stanovených uveřejňovacích povinností zadavatele
a delegování některých čirrrrostí Centrálním zaďavatelem r:a Pověřujícího zadavatele.

ct. II

pŘnonnĚT ZÁPISU

Předmětem tohoto Zátpísu je závazek Centrálního zadavatele, a v některých vybraných
ěinnostech Pověřujícího zadavatele, provést zadávací Ťízení a zaďání veřejné zakázky
na nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu akuzavtení smlouvy/smluv
s vybraným uchazečemluchazečí ve prospěch a na účet Centrálního zadavatele a Pověřujících
zadavatelů.

2.1

Podrobná specifikace předmětu plnění:

093 10000-5 kód resortu MF 01

09120000-6 02

Elektrická energie
Plynná paliva

2.2 Strany Zápisu se dohodly, že Centrální zaďavatel zahqýe centralizované zadávací Ťízeni
nazákladě směrnice č. 1l20I2 ministra financí ,,Pravidla centralizovaného zadávání
veřejných zakéaek v resortu Ministerstva financí" (dále jen ,,Pravidla"), d ý souladu
s ustanoveními $ 3 Zákona na povinné komodity dle kódu číselníku NIPEZ, tj. 09310000-5
elektrická energie a 09120000-6 zemní plyn, s využitím institutu centrálního zadavatele
v rámci rezortního systému centralizovaného zadáváni.

Strany Zápisr.tv souladu se závěry Porady u.a"ni Ministerstv a ťtnancí č. Í7l2OI3 konané
dne 28. května 2013 deklarují, že bude pouŽito zadávací Ťízení dle odst. 5 písm. c) $ 23
zákona,,Podmínky použitíjednacího Ťízení bez uveřejnění", to znamená, Že půjde o dodávky
nabízené a kupované na komoditních burzách.

Strany Zápisu v souladu se závěty Porady vedení Ministerstva financí č,. l7l20l3 konané
dne 28. května 2013 deklaruji, že na základě jiŽ provedeného zadávacího Ťízení Generálním
ředitelstvím cel (dále jen ,,GŘC") v roce 2OI0, rca|izují nákup na Českonroravské komoditní
burze Kladno (dále jen ,,ČMKBK"), a v souvislosti s touto skutečností pověřují GŘC
jednáním s ČNargr arealizací tohoto nákupu ve smyslu ě1. m odst. 3.3. Nezbytné podklady
k veřejné zakéuce předá Ministerstvo financí (dále jen ,,MF"), Generální finanční ředitelství
(dále jen 

',GFŘ"), Generální ředitelství cel (dále jen ,,GŘC") a Úřad pro zastupování státu

2.3

2.4



2.5

2.6

2.7

ve věcech majetkových (dále jen ,,ÚZSVM") zástupci makléře ČIr4rgr Ing. Petru
Havelkovi.

Strany Záplsu se dohodlY, že veřejná zakáil<a bude rozdělena na části, které budou
samostatně ukončeny smlouvou, rcsp. Závěrkovým listem, pro Centrálního zadavatele,
Pověřující zadavatele a příslušnou komoditu dle Přílohy č. 1.

V souladu s usnesením vlády ze dne 10' dubna 2013 č. 246 nebude před zahétjenim arti
po zahájení předmětné veřejné zakÍzky informovánavláďa a ve smyslu $ 86 odst. 3 písm. c)
Zákona nebude použito předběžné oznámení veřejného zaďavatele (Centrálního zadavatele).

Přesné požadavky Centrálního zadavatele a Pověřujících zaďavalr'\a na poŽadované plnění
jsou pro každou veřejnou zakézku vymezeny v Příloze ě. 1' tj. předmět veřejné zakéuky,
účastníci veřejné zakázky, termíny plnění, předpokládaná hodnota plnění a personální
a organizaěni zabezpečení, a tvoří nedílnou součást tohoto Zápisu.

CI. ilI
pnÁva A PovINNoSTI sTRAN ZÁPISU

Centrální zadavatel, a v některých niže uvedených delegovaných činnostech Pověřující
zadavatelé, se tímto zavazují provádět zadávací Ťizeni v souladu s příslušnými právními
předpisy a zaďat veřejnou zakénku Ve prospěch a na účet Centrálního zadavate|e
a Pověřui íc ích zadav ateltl.

Pověřující zadavatelé Se tímto zavazlljí poskytovat Centrálnímu zadavateli v rámci
zadávaciho řizení veškerou nezbýnou součinnost tak, aby mohly bfi řádně plněny všechny
povinnosti zaďavatele stanovené zákonem.

Strany Zápisu se dohodly, Že Centrálním zadavatelem budou činnosti související
se zahájením a oÍganízací centralizované veřejné zakazky na Českomoravské komoditní
burze (dále jen ,,ČMKBK") delegovány krealtzaci Pověřujícímu zadavatefi GŘC. Centrální
zadavatel MF a Pověřující zadavatelé se zavazuji, Že delegovanému Pověřujícímu zadavateli
GŘC poskytnou pro jednání s Čnarsr veškeré potřebné podklady a součinnost.

Náklady spojené sjednáním arealizací veřejné zakátzky na Čturnr se Centrální zadavatel
a Pověřující zadavatelé zavazují uhradit v poňěrné výši podle objemu obchodovaných
komodit.

Centrální zadavatel se zavazuje splnit v rámci předmětné veřejné zakázky veškeré zákonem
stanovené povinnosti, a to jak ve vztahu k Věstníku veřejných zakžuek, resp. Úřednímu
věstníku Evropské unie, Proťt|u zaďavatele, tak i uveřejňování informací nainternetoých
stránkách MF, resp' dle ustanovení $ 146 Zákona.

Pověřující zadavatelé se zavazllji poskytnout Centrálnímu zadavateli k této činnosti uvedené
pod bodem 3.5 veškerou součinnost a předávat příslušné podklady k uveřejnění včas tak' aby
byly dodrženy Zákonem stanovené termíny. Jedná se zejména o smlouvy _ Závěrkové listy
a další podklady nezbyné ke splnění $ I47aZákona.

3.1

3,2

aa
J.J

3.4

3.5

3.6



3.7

3.8

Pověřující zadavatelé se zavazují předávat Centrálníml zadavateli bez prodlení smlouvy _
Závěrkové listy tak, aby Centrálni zadavatel mohl včas splnit Zákonemstanovené povinnosti.

Strany Zapisu se zavazují, že v průběhu zadávacího Ťízení bude postupováno v sou|adu
s ustanovenímiZěkona.

3.9 Strany Zápisu se zavaztýí vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné provádění zadávacího Ťízení a zadávání veřejné zakázky dle tohoto
Zápisu.

3.10 Strany Zápisu jsou povinny informovat druhou stranu Zapisu o veškerých skutečnostech,
které jsou nebo mohou b;it důležité pro řádné plnění tohoto Zépisu, resp. příslušného
zadávacího Ťízení.

3.11 Strany Zápisu jsou povinny plnit své závazky vyplývající ztohoto Zápisu tak, aby
nedocházelo k prodlení s dodržovánímzákonných či dohodnutých termínů

CI.IV

oDPovĚDNosT

odpovědnost za provádéní zadávacího řízení a zaďávání veřejné zakéaky dle tohoto Zápisu
nese Centrální zaďavatel, pokud k porušení zákona nedošlo jednaním či opo-enútí-
P o věřuj ících zadav ateli.

Centrální zadavatel je povinen řádně uchovávat ve smyslu $ 155 Zákona dokumentaci
související s prováděním zaďávacího řízeni a zadáváni veřejné zakazky dle tohoto Zápisu.

4.1

4.2

Čt. v

LHŮTY

Centrální zadavatel, resp. PověŤýící zadavatel GŘC, se zavazuje zahájtt
(ednání s makléřem Čvrnr; neprodleně po nabytí účinnosti'(podpisu)
zadávací řízeni na další nákupy po podpisu aktuální Přílohy č. 1.

čr. vt

zÁvĚnnČNÁ usrnNovnNÍ

Strany Zapisu prohlašují' že jsou plně připraveny k vzájemné součinnosti
všech informací nezbytných pro řádné naplnění tohoto Zápisu.

Zrušení veřejné zakénky můŽe být provedeno pouze v souladu s $ 84 zákona.

zadávací Ťízení
tohoto Zápisu,

a poskyování6.1

6.2



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Tento'Zapis je vyhotoven Ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nicltž Pověřující
zadavatelé obdrži vždy po jednom výisku, a jeden výtisk obdrží Centrální zadavatel.

Tento Zápis nabývá platnosti a úěinnosti dnem jeho podpisu všemi stranami Zápisu auzavfuá
se na dobu neurčitou, přičemž nákup energií je moŽno provést i více neŽ jedním burzovním
obchodem pro kalendářní rok.

Tento Zápis můŽe být měněn a doplňován pouze formou písemných' vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci všech stran Zápisu uvedený ch v zéůllaví tohoto
Zaptsu. Jiná ujednání jsou neplatná.

Nedílnou součástí tohoto Zápisuje Příloha č. 1, která upřesňuje nákup energií pro každý
burzovní obchod. tidaje v pŤíloze č. 1 jsou orientační pro účely tohoto Zápisu,a pro přípravu
burzovního nákupu mohou bý dále aktualizovány a upřesňovány.

Strany Zápisu prohlašují, Že si tento Zápis před jeho podpisem přečetly, sjeho obsahem
souhlasí a na dttkaz toho připoj uj í své vlastnoruční podpisy.

česká republika _ Ministerstvo Íinancí, odbor 23 Finanční

Ing. Stanislav Sluka nne: fr. ? .fury podpis:.

a

Pověřuj ící zadav ate|éz

Název: Ceská republika - Generální finanční ředitelsfví

Pověřená osoba: Ing. Bronislav Mikel Dne: _7 _05- 201ů

Centrální zadavatelz

Název:

Pověřená osoba:

Název:

Pověřená osoba:

Název:

Pověřená osoba:

Česká republika _ Úrao

JUDr. ondřej Zdvodský,

Ceská republika _ Generální ředitelství cel

Ing. Jiří Hammer

pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ph.D. Dne.



Příloha č. 1'k Zápisu o centralizovaném zadáváníenergií

A. Předmět veřejné zakázky: Burzovní nákup na období od 1. 1. 2015 do 3t. t2.2015
pro MF, GFŘ, GŘC a Úzsvtvl

Podrobná specifikace předmětu plnění:

1. Elektrická energie v rámci sdružených sluŽeb dodávek elektrické energie
1.1 v napěťové hladině vysokého napětí (dále jen ,,vysoké napětí.,)
1.2v napěťové hladině nízkého napětí (dále jen ,,tízkénapětí,.)

2. Zemní plyn v rámci sdruŽených služeb dodávek zemního plynu
2.1 v pásmu ročního odběru nad 630 MWh za odběmémísto (dále ,,velkoodběr,.)
2.2 v pásmu ročního odběru do 630 MWh za odběmé místo (dále ,,maloodběr.,)

B. Předpokládaná hodnota plnění

Předpokládaná hodnota ročního plnění za silovou energii
zadavatel na základě centralizovaného zadávacího řízení
uvedené období:

a) Celkem za všechny zadavatele

bez ekologické daně' které hodlá Centrální
pořídit pro zúčastněné zadavatele na výše

Komodita množstvív MWh Kč bez DPH Kč vč. DPH
01 Elektrická energie s9 008 64 641 120 78 215 755
02 Zemní plyn s6 994 42 523 s89 51 453 543

b) Zv|ášť za jednotlivé zadavatele a komoditu

Elektrická energie množství v MWh Kč bez DPH Kč vč. DPHMF 01.l vysoké napětí 7 500 I 430 000 10 200 300
0l.2 nízké napětí 270 370 000 447 700GFR 01.l vysoké napětí 7 956 7 680 300 9 293 163
0I.2 nízké napětí l3 142 13 1t7 365 t5 872 012GRC 01.1 vysoké napětí 22 350 25 r22 196 30 397 8s7
0l.2 úzké napětí 2 8s8 3 589 832 4 343 697UZSVM 01.1 vysoké napětí 926 1 252 217 1 51s 183
0I'2 nízké napětí 4 006 s 079 210 6 145 844

Zemní plvn množství v MWh Kč bez DPH Kč vč. DPHMF 02.1 velkoodběr 900 762 000 922 020
02.2 malooďbět 735 700 000 847 000GFR 02.1 velkoodběr 11 410 8 032 4s0 9 719 265
02.2 ma|oodběr 18 788 13 339 480 16 140 771GRC 02.1 velkoodběr 877 732 973 886 897
02.2 maloodběr 12 189 10 056 635 12 168 528UZSVM 02.1 velkoodběr 8 694 6 468 336 7 826 687
02'2 maloodběr 3 401 2 431 71s 2 942 375



f

C. Personální a organ lzační zabezpečení

Personální zajištění _ kontaktní osoby:

Za C entr áIního zadav aÍele :

Česká republiky _ Ministerstvo financí, odbor 23 Finanční

Vedoucí oddělení 23 02 Zadávání veřej ný ch zakžaek JUDr. Miluše Stloukalová
Energetik Ing. Martin Samek

Za P ov ěÍujicí zaďav atele :

česká republika - Generální Íinanční ředitelství

Vedoucí Samostatného oddělení veřejných zak-ázekaprávních' služeb Mgr. Anna Bednářová

Energetik Ing. David Oberreiter

česká republika - Generální ředitelství cel

Vedoucí oddělení 010 Veřejnýchzakéuek Mgr. Ivana Řehořová
Energetik JUDr. Václav Yíznet

česká republika - Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ředitelka odboru Hospodářské správy Ing. Lydie Zbvková.
Referent odboru Hospodářské správy J an Zigler.

Zmény kontaktních osob jsou zúčastnění zaďavate|é povinni písemně sdělit ostatním smluvním

stranám.

D. Seznam odběrných míst bude předložen burzovnímu makléři při zpracování

přihlášky k burzovnímu obchodu.


