Důvodová zpráva:

ROK schválila svým usnesením č. UR/34/41/2014 ze dne 27. 2. 2014 plán činnosti
OSR v oblasti energetiky na rok 2014, jehož součástí je i zajištění dodávek elektřiny
a plynu pro Krajský úřad a příspěvkové organizace Olomouckého kraje. ROK
schválila předkladatelem navržený postup zajištění dodávek výše uvedených energií
na období roku 2015 prostřednictvím centrálního nákupu.
Centrální nákup
Bude realizován formou centralizovaného zadávání dle § 3, odst. 1, písm. b) zákona
č. 137/2000 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Olomoucký kraj bude
v pozici Centrálního zadavatele, bude provádět zadávací řízení a zadávat zakázky
na dodávky elektřiny a plynu na účet krajského úřadu a jednotlivých příspěvkových
organizací (zadavatelů nebo také PO). Veřejné zakázky na nákup elektřiny a plynu
pro období od 1. 1. do 31. 12. 2015 budou zadávány formou jednacích řízení bez
uveřejnění v souladu s § 23 odst. 5. písm. c) zákona, s následným nákupem na
komoditní burze.
Při výběru dodavatele formou klasické nadlimitní veřejné zakázky např. v otevřeném
řízení jsou dle zákona stanoveny dlouhé povinné lhůty pro podání nabídek, pro
dodatečné informace, před uzavřením smlouvy, při vznesení námitek zadavateli až
po nepředvídatelné lhůty při přezkoumání námitek Úřadem na ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS). Využitím možnosti nákupu na komoditní burze přebírá
odpovědnost za zákonem stanovený postup výběru dodavatele burza. Nákupem na
komoditní burze se postup zadavatele velmi zjednodušuje a zrychluje. Komoditní
burza podléhá státnímu dozoru a její činnost je upravena zákonem o komoditních
burzách. Obchod na burze nemůže podle zákona o komoditních burzách realizovat
Olomoucký kraj vlastními silami, ale musí si k tomuto účelu najmout osobu, která je
oprávněna na burze obchodovat, tzv. dohodce. Výběr dohodce a uzavření smlouvy
o zprostředkování komoditních burzovních obchodů se uskuteční formou veřejné
zakázky malého rozsahu (VZMR) v souladu se směrnicí č. 2/2014 Postup pro
zadávání veřejných zakázek Olomouckým krajem.
Veřejné zakázky na nákup elektřiny a plynu budou rozděleny na dvě části. Veřejná
zakázka „Realizace dodávek silové elektrické energie“ bude rozdělena na dodávku
z úrovně vysokého napětí (VN) a nízkého napětí (NN). Veřejná zakázka „Realizace
dodávek zemního plynu“ bude rozdělena na dodávku typu velkoodběr (VO)
a maloodběr (MO).
Smlouvy o centralizovaném zadávání
Před realizací centrálních nákupů jsou jednotliví zadavatelé (cca 150 PO na nákup
elektřiny a cca 140 PO na nákup plynu) a centrální zadavatel povinni dle zákona
uzavřít smlouvy o centralizovaném zadávání, v nichž jsou upravena vzájemná práva
a povinnosti při centralizovaném zadávání a uvedena specifikace předmětu dodávky.
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Návrh harmonogramu centrálního nákupu energií na komoditní burze v roce 2014
OSR ve spolupráci s příslušnými odbory KÚ zahájí proces sběru dat o množství
spotřebované elektřiny a plynu za uplynulá účetní období (2011,2012 popř.
03/2014
2013) a data o aktuálních parametrech odběrných míst PO (identifikace
odběrného místa, rezervovaný příkon, rezervovaná kapacita, hodnota hlavního
jističe, distribuční tarif, typ měření, napojení na síť atd.)
OSR zašle na OIEP (oddělení veřejných zakázek, dále OVZ) žádost k zajištění
03/2014
jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5. písm. c) zákona na výběr
dodavatele elektřiny a plynu pro rok 2015.
OVZ potvrdí požadavek OSR a vyžádá si potřebné podklady k zahájení
03/2014
zadávacího řízení
OVZ ve spolupráci s OSR zpracuje návrh zadávacích podmínek pro realizaci
04/2014
VZMR na výběr dohodce. OVZ provede výběr dohodce a OSR zajistí podpis a
další administraci smlouvy s dohodcem.
OVZ ve spolupráci s OSR a Dohodcem zpracují materiál do ROK - návrh ZD na
realizaci JŘBU pro elektřinu a plyn, návrh smlouvy o centralizovaném
30. 4. 2014
zadávání, návrh osoby ke zmocnění, která bude za OK oprávněná předat
dohodci příkaz k obchodování. OIEP předloží ROK materiál ke schválení.
Po schválení v ROK 30. 4. 2014 zajistí OVZ ve spolupráci s odbory, které
04/2014
spravují PO, uzavření smluv o centralizovaném zadávání mezi Centrálním
zadavatelem a PO.
OVZ zajistí registraci zájemce (Olomouckého kraje) v registračním centru
04/2014
komoditní burzy a předloží relevantní doklady požadované k registraci.
Dohodce ve spolupráci s OSR provede vyhodnocení a aktualizaci dat o
04/2014
spotřebách a parametrech OM od PO do podoby potřebné k provedení
elektronických aukcí na komoditní burze.
OSR ve spolupráci s dohodcem bude sledovat nabídkové ceny nakupovaných
05/2014 – komodit a v příhodném okamžiku ve spolupráci s dohodcem navrhne
09/2014
vyvolávací ceny. Po schválení osobou oprávněnou, vystaví OSR příkaz
k obchodování a odešle příkaz k obchodování dohodci.
Aukce proběhnou nejdříve za týden, nejpozději za čtyři týdny od přihlášení
05/2014 – k aukci. Zájemce má možnost dálkového přístupu na burzu a sledování
09/2014
průběhu vlastních aukcí on-line.
06/2014 –
09/2014
06/2014 –
09/214
07/2014 –
10/2014
07/2014 –
10/2014
07/2014 –
12/2014

V případě, že jsou všechny aukce úspěšné, tzn., že nabídkové ceny ve všech
aukcích jsou nižší, než ceny vyvolávací, jsou obchody uzavřeny. Dohodce
informuje zájemce o ukončení obchodování. Pro případ neúspěšnosti aukce je
možno aukci opakovat nejdříve po uplynutí jednoho týdne.
Po obdržení sdělení dohodce o ukončení obchodování na burze předloží OIEP
ke schválení výsledky uzavřených burzovních obchodů a výběr vítězných
dodavatelů na jednání ROK v nejbližším možném termínu.
Do 5 pracovních dnů od úspěšné aukce burza vygeneruje smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu ve formě Závěrkových listů,
které jsou za obě smluvní strany již podepsány na základě plné moci osobou
zastupující burzu.
Dohodce rozešle Závěrkové listy na jednotlivé PO a KUOK (zadavatelům).
Zástupci PO provedou kontrolu formálních náležitostí vystaveného
Závěrkového listu a zejména správnost těch parametrů odběru, které mají
zásadní vliv na cenu za poskytnutí sdružených služeb dodávky. V případě
zjištěné chyby neprodleně sjednají nápravu ve spolupráci s vybraným
dodavatelem.
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Financování centrálního nákupu
Cena služby za zprostředkování burzovních obchodů dohodcem se skládá
z burzovních poplatků a odměny dohodce. Burzovní poplatky jako paušální složka
ceny jsou stanoveny jako procentuální část z objemu uzavřených burzovních
obchodů. Odměna dohodce je pohyblivá složka ceny, nabídnutá vítězným dohodcem
ve VZMR. Dle aktuálních informací z burzy nedošlo v období od posledního nákupu
v roce 2012 ke změně výše burzovních poplatků. Pro jednoletý kontrakt tak budou
poplatky činit odhadem 535 tis. Kč. Odměna dohodci byla v roce 2012 vyplacena ve
výši 168 tis. Kč. OSR ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek nastaví zadávací
podmínky zadavatele na VZMR pro výběr dohodce tak, aby celková cena služby
dohodce nepřekročila 700 tis. Kč, tj. částku, kterou má OSR rezervovánu v rozpočtu
OK.
Předkladatel doporučuje realizovat postup zajištění dodávek elektřiny a plynu
pro Krajský úřad Olomouckého kraje a příspěvkové organizace na rok 2015
formou centrálního nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno dle
navrženého harmonogramu.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán (kým)

Dne

Výsledek

Odborem investic a
evropských programů

10. 3. 2014

Připomínky zapracovány do textu
důvodové zprávy.

Odborem kanceláře ředitele

7. 3. 2014

Bez připomínek.
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