Zadávací podmínky veřejných zakázek na nákup energií pro rok 2017

IV.

poř.č.

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 22. 2. 2016 jsou předloženy ke schválení
zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky na realizaci dodávek silové
elektrické energie a realizaci dodávek zemního plynu na rok 2017:

1.

2.

název

Realizace dodávek
silové elektrické
energie na rok 2017

Realizace dodávek
zemního plynu na rok
2017

Popis

Nákup elektřiny pro 150 subjektů
a cca 450 odběrných míst
s celkovou předpokládanou roční
spotřebou cca 21 889 MWh.

Nákup plynu pro 140 subjektů a
cca 350 odběrných míst
s celkovou předpokládanou roční
spotřebou cca 91 670 MWh.

Realizace
v letech

2017

2017

Plánované
náklady
v tis. Kč

způsob
zadání

17 511

Jednací
řízení bez
uveřejnění
formou
nákupu na
komoditní
burze

45 835

Jednací
řízení bez
uveřejnění
formou
nákupu na
komoditní
burze

Výběrová řízení budou provedena formou centralizovaného zadávání, kdy
Olomoucký kraj bude v pozici centrálního zadavatele a bude zadávat zakázku
na dodávky energií na rok 2017 na účet krajského úřadu (dále jen KÚOK) a
jednotlivých příspěvkových organizací (dále jen PO).
Zakázky budou zadány formou jednacích řízení bez uveřejnění v souladu s § 23
odstavcem 5 písmenem c) a § 34 zákona, a to formou nákupu energií na
komoditní burze. Centrální zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím
řízení bez uveřejnění, jde-li právě o dodávky nabízené a kupované na komoditních
burzách.
Obchod na burze zadavatel nemůže podle zákona o komoditních burzách realizovat
vlastními silami. Z tohoto důvodu je uzavřena smlouva s komoditní burzou POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. (dále jen zprostředkovatel) ze dne
29. 4. 2015, u které Olomoucký kraj získal bonus pro rok 2015 ve formě nulových
nákladů za burzovné. V letošním roce v rámci této smlouvy je uplatněn bonus ve výši
30 % ze skutečného burzovného (Kč 463.559,-- * 0,7 = 324 491,- Kč bez DPH,
392 634,- Kč včetně DPH).
Náklady za burzovné v roce 2011 pro nákup energií na rok 2012 činily 912 000,00 Kč
vč. DPH; v roce 2012 pro nákup energií na roky 2013-2014 činily 830 400,- Kč vč.
DPH; v roce 2014 pro nákup energií na rok 2015 činily 711 480,- Kč vč. DPH.
Obchody na komoditní burze byly vždy zprostředkovány společností FIN-servis, a.s.
na komoditní burze Kladno.
Společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. byla založena v červenci
2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na
Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci se společností Austrian
Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje burzovní trh se zemním plynem
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CEGH Czech Gas Futures a koncovým zákazníkům nabízí nákup elektrické energie
prostřednictvím aukce.
Zadávací podmínky veřejných zakázek na nákup elektřiny a plynu budou ve
spolupráci se zprostředkovatelem upřesněny (aktuální objemy jsou uvedeny
v tabulce níže).
Zprostředkovatel bude zastupovat zadavatele (poptávajícího, příp. odběratele)
v samém průběhu elektronické poptávkové aukce. V průběhu aukce budou
předkládat uchazeči (dodavatelé) své cenové nabídky. Registrační centrum burzy
bude zaznamenávat uzavření obchodu mezi odběratelem a dodavatelem, který
v průběhu aukce podal nejnižší cenový návrh. Předpokládaný termín burzovního dne
bude do 30. 4. 2016.
Centrální nákup elektřiny a plynu pro PO a KÚOK na rok 2017 prostřednictvím
komoditní burzy

Energie

Poptávané
množství
MWh

Cena za MWh
vyvolávací
Kč bez DPH

Předpokládaná
cena celkem
Kč bez DPH

Plyn

91 670

500

45 835 000

Elektřina

21 889

800

17 511 200

Celkem

x

x

63 346 200

Poznámka:
1. Cena za elektřinu NN je průměrná cena pro účely provedení aukce. Skutečné ceny pro jednotlivé
distribuční tarify jsou přepočítány podle koeficientů stanovených pro distribuční tarify
v zadávacích podmínkách.
2. Ceny uvedené v tabulce jsou u elektřiny ceny za silovou elektřinu a u plynu ceny za plyn
(komoditu). V těchto cenách nejsou obsaženy ceny za distribuci elektřiny a plynu, ceny dalších
poplatků stanovené Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ekologická daň z elektřiny a
plynu a DPH.

Podklady pro vypsání veřejných zakázek jsou zpracovány v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon) a v souladu se směrnicí
č. 11/2015 – Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Zadávací
podmínky a nominace členů a náhradníků do jednotlivých komisí jako zástupců
Olomouckého kraje jsou uvedeny v přílohách této důvodové zprávy.

Návrh předkladatele:
K části IV. Předkladatel doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit pro
veřejné zakázky na realizaci dodávek energií na rok 2017 zadávací podmínky a
nákup prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s.
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