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Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

Vídeňská 800 
Praha 4 – Krč, PSČ 140 59 

 

 
PREdistribuce, a. s. 

sídlo:  Svornosti 3199/19a 

Praha 5, PSČ 150 00 

IČ:  27376516 

DIČ:  CZ27376516 

 
       
Č.j.: FTN-Ř-114 /2011            Vyřizuje:Hana Mašterová /tel 261083507                       V Praze dne  20.12.2011 
 

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění 
 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, jako zadavatel veřejné zakázky, „Zajišťování  
distribuce  elektřiny do FTNsP“ Vás vyzývá, jako jediného zájemce a dodavatele, k jednání 
v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 34, zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
(dále jen ZVZ).  

 
Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou v  souladu s § 23 odst. 4, písm. a) ZVZ, 
neboť veřejná zakázka může být z technických důvodů plněna pouze jedním dodavatelem 
služby,a to tím, který  je podle zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dál jen 
„energetický zákon“)  vlastníkem distribuční energetické soustavy vedoucí do sídla zadavatele. 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:  

 
 

Úřední název  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

Poštovní adresa Vídeňská 800 

Obec Praha  4                                     

PSČ 140 59 

Stát CZ 

Vyřizuje František Kubelka                                  

Email frantisek.kubelka@ftn.cz 

Telefon +420 261 083610  

Fax  

WWW www.ftn.cz 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 
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2. Kontaktní osoba zadavatele 
 
Hana Mašterová, tel.: 261 083 507 e-mail: hana.masterova@ftn.cz 
 
3. Specifikace předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování distribuce elektřiny a systémových služeb (měření 
dodávek elektřiny, odečty měřicích zařízení, regulační opatření a další) do odběrného místa 
zadavatele. 

 
4. Kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč předloží kopii platného oprávnění k zajišťování distribuce elektrické energie.  
 
Vzhledem k tomu, že veškeré  podmínky pro zajišťování distribuce elektrické energie jsou 
upraveny energetickým zákonem, zadavatel žádné další kvalifikační požadavky nepožaduje.  
 
5. Obchodní podmínky  
 

 Ceny za poskytované služby budou stanoveny platným Cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu. 

 Cena za nadstandardní zajištění distribuce bude  12 200  Kč/MW (bez DPH)  

 K cenám bude připočítávána DPH podle zvláštního právního předpisu.  

 Způsob úhrady plateb: měsíčně, platby výhradně v CZK, bezhotovostním převodem 

 Zadavatel neposkytuje zálohy.  

 Zahájení plnění: od 1.1.2012 

 Návrh smlouvy zpracuje  uchazeč a předloží v nabídce. 
 
6.  Místo, datum a obsah jednání: 
 
Termín prvního jednání: 22.12.2012 
Místo jednání:              FTNsP, kancelář náměstka pro techniku a provoz 
 
K jednání pověření pracovníci zadavatele:  
Ing. Ondřej Fuxa, MBA,- náměstek pro techniku a provoz 
p. František Kubelka 
p. Kvarda 
 
Na jednání budou zadavatelem upřesněny technické podmínky odběrného místa, předložena 
uzavřená smlouva o dodávce silové elektřiny s dodavatelem elektrické energie a konzultován 
návrh smlouvy o distribuci elektřiny. Podle požadavku dodavatele bude provedena podrobná 
prohlídka místa plnění (prohlídka odběrové místa). Zadavatel je oprávněn v rámci prvního 
jednání stanovit další termín jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 
 
 
7. Termín podání nabídky:   do 27.12.2012 do 12,00 hod. 
  
 
8. Požadavky na obsah nabídky a výsledek jednání: 
 
8.1 Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém jazyce. 
Všechny listy  nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec  bude po převázání 
přelepen zálepkou a opatřen podpisem a razítkem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat 
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přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh 
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Uchazeč použije následující pořadí 
dokumentů: 

 
A. Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče 

včetně telefonického a faxového, popř. e-mailového spojení. Je–li uchazeč zastoupen – 
jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za uchazeče. Plná moc 
musí být vždy předložena v nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii. 

B. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh. 

C. Určení jedné kontaktní osoby dodavatele (a to i v případě nabídky podané více 
dodavateli společně) pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického, 
faxového a e-mailového spojení a adresu k doručování písemností. 

D. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. 

E. Vlastní nabídka uchazeče (tj. návrh smlouvy, včetně příloh, podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče). 

 
8.2. Výsledkem jednání bude uzavření  „ Smlouvy o zajištění distribuce elektřiny do FTNsP“. 

Smlouva bude uzavřena na dobu 2 let (do 31.12.2013).  
 
9. Další práva vyhrazena zadavatelem 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších 
podmínkách, které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanoveným zadavatelem 
v Zadávací dokumentaci. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v 
souladu s § 84 zákona. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. 

 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje 
spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v 
termínu pro podání nevrací. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o 
hodnotách parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění všech náležitostí 
budoucího smluvního vztahu s vítězným uchazečem. 
 

 
Těšíme se na další spolupráci. 
      
 
     
Přílohy:    
Příloha č. 1 -  Krycí list  ( závazný vzor) 
 
 
 
 
 
 
 

        
       MUDr. Karel Filip, CSc., MBA v.r. 
                    ředitel FTNsP 
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Příloha č. 1. ZD – krycí list 

Titulní list nabídky 

1. Identifikace zakázky 

Název zakázky  
„Zajišťování distribuce elektřiny do FTNsP“  

   

Zadavatel 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,  

Vídeňská 800, 140 59 Praha 

2. Identifikační údaje uchazeče  

Obchodní firma    

IČ    

DIČ    

Sídlo/bydliště    

Osoby oprávněné za uchazeče jednat    

Kontaktní osoba uchazeče    

Telefon    

Fax    

Email    

Bankovní spojení    

Číslo účtu    

3. Nabídková cena 

 

Celková cena za  2 roky 
Cena bez DPH [Kč] DPH  [Kč] Cena celkem  [Kč] 

   
 
 

  Zájemce je svoji nabídkou vázán ode dne doručení nabídky do dne uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
V _____________________ dne ____________________   _______________________ 
                                                 Podpis a razítko statut.org. 

 
 


