PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

I.

Vyhlašovatel výběrového řízení
Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 (dále „Vyhlašovatel“).

II.

Základní údaje o konání výběrového řízení

1. Vyhlašovatel vyhlašuje výběrové řízení v souladu se svou povinností zajistit bezpečnost
přenosové soustavy ČR a dále v souladu s §24 odst. 3 b) zák. č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „Energetický zákon“),
na základě kterého má právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové
soustavě za nejnižší náklady.
2. Výběrové řízení začíná jeho vyhlášením dne 18.10.2017 a je ukončeno dnem
31.12.2018.
3. Průběh výběrového řízení se řídí těmito Podmínkami výběrového řízení, které jsou
závazné pro zájemce o účast ve výběrovém řízení, účastníka výběrového řízení, jeho
Vyhlašovatele a pro organizátora výběrového řízení ve smyslu článku III. těchto
Podmínek výběrového řízení.
4. Výběrové řízení probíhá v registračních předkolech a samostatných aukčních kolech,
která budou realizována systémem snižování ceny prostřednictvím elektronického
systému se vzdáleným přístupem.

III.

Příprava, organizace a realizace výběrového řízení

1. Přípravou, organizací a realizací výběrového řízení je Vyhlašovatelem pověřena
společnost FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01,
IČ 26439573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 7139 (dále jen „Organizátor“).
2. Kontaktní údaje Organizátora:
FIN-servis, a.s.
sídlo a místo podnikání: Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01
tel: 312 292 881, 312 292 877, 607 765 703
fax: 312 292 882
e-mail: vrceps@fsk.cz
www.fsk.cz
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IV.

Cíl výběrového řízení

1. Cílem výběrového řízení je transparentní a nediskriminační výběr dodavatelů, se kterými
Vyhlašovatel uzavře Smlouvu o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát v přenosové
soustavě v letech 2018 a 2019 pro příslušné období (dále jen „Smlouva“).
2. Vyhlašovatel uzavře Smlouvu s dodavatelem, který splní všechny podmínky výběrového
řízení a v příslušném aukčním kole výběrového řízení podá nejnižší cenový návrh
za dodávku elektřiny.

V.

Předmět výběrového řízení

1. Předmětem výběrového řízení jsou samostatné dodávky elektřiny, které si Vyhlašovatel
opatří prostřednictvím aukčních kol, jejichž předmětem budou dodávky elektřiny pro
roční, čtvrtletní a/nebo měsíční období.
2. Předmětem prvního aukčního kola je roční pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v roce 2018 bez převzetí odpovědnosti za odchylku o velikosti
pásma 15 MW, t.j. dodávka elektřiny v základním zatížení o výkonu 15 MW pro každou
obchodní hodinu roku 2018.
3. Předmětem druhého aukčního kola je čtvrtletní pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v roce 2018 bez převzetí odpovědnosti za odchylku v období
od 01.01.2018 do 31.03.2018 o velikosti pásma 35 MW, t.j. dodávka elektřiny
v základním zatížení o výkonu 35 MW pro každou obchodní hodinu v období
od 01.01.2018 do 31.03.2018.
4. V období následujícím po skončení výše uvedených dvou aukčních kol budou vyhlášena
další aukční kola, ve kterých Vyhlašovatel doplní již opatřenou elektřinu pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v letech 2018 a 2019 podle vlastní aktualizované predikce, a to
formou dalších nákupů čtvrtletních a/nebo měsíčních a v případě roku 2019 i ročních
pásmových dodávek, bez převzetí odpovědnosti za odchylku.

VI.

Cena za elektřinu

1.

Cena za dodávku elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v letech 2018 a 2019,
nabízená účastníky výběrového řízení v cenových návrzích v příslušných aukčních
kolech, je cena silové elektřiny.

2.

Účastníci výběrového řízení mohou v příslušném aukčním kole podávat cenové návrhy
pouze na dodávku elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v letech 2018 a 2019,
která je předmětem příslušného aukčního kola. Účastník, jehož cenový návrh se stal
úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola, je povinen včas registrovat
sjednané hodnoty dodávky v systému OTE, a.s. s kódem EAN 8591824010204
a v souladu s obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.
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VII.

Charakteristika účastníků výběrového řízení

1. Výběrového řízení se mohou účastnit pouze účastníci trhu s elektřinou registrovaní
u společnosti OTE, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, Praha 8, IČ 26463318,
kteří mají s OTE, a.s. uzavřenu smlouvu o zúčtování odchylek ve smyslu Energetického
zákona a vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 408/2015
o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. a pozdějších předpisů
platných a účinných ke dni podání cenových návrhů ve výběrovém řízení.
2. Aukčních kol výběrového řízení, jejichž předmětem je roční pásmová dodávka, se mohou
zúčastnit pouze zájemci, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1. tohoto článku
a zároveň
a) jsou držiteli licence na výrobu elektřiny vydané ERÚ dle Energetického zákona
na zdroje o celkovém instalovaném výkonu větším než 20 MW,
nebo
b) jsou držiteli licence na obchod s elektřinou vydané ERÚ dle Energetického zákona
a za posledních uzavřených 12 kalendářních měsíců zobchodovali s dodávkou z/do
přenosové soustavy ČR elektřinu alespoň ve výši 150 GWh.
3. Aukčních kol výběrového řízení, jejichž předmětem je čtvrtletní a/nebo měsíční pásmová
dodávka, se mohou zúčastnit pouze zájemci, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci
1. tohoto článku a zároveň
a) jsou držiteli licence na výrobu elektřiny vydané ERÚ dle Energetického zákona
na zdroje o celkovém instalovaném výkonu větším než 20 MW,
nebo
b) jsou držiteli licence na obchod s elektřinou vydané ERÚ dle Energetického zákona
a za posledních uzavřených 12 kalendářních měsíců zobchodovali s dodávkou z/do
přenosové soustavy ČR elektřinu alespoň ve výši 50 GWh.

VIII.

Vyhlášení výběrového řízení

1. Výběrové řízení je vyhlášeno dnem 18.10.2017.
2. Vyhlášení výběrového řízení bylo zveřejněno dne 18.10.2017 formou inzerátu v denním
tisku.
3. Podmínky výběrového řízení jsou od 18.10.2017 zpřístupněny na internetových
stránkách www.fsk.cz.
4. Na internetových stránkách www.fsk.cz Organizátor zpřístupní všechny parametry
výběrového řízení, které nejsou v těchto Podmínkách výběrového řízení uvedeny,
aktuální informace o výběrovém řízení jako termíny konání a předmět jednotlivých
aukčních kol, návrh textu Smlouvy pro příslušné aukční kolo a případné změny těchto
Podmínek výběrového řízení.
5. Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou tyto Podmínky výběrového řízení získat
ve formátu pdf z internetových stránek www.fsk.cz nebo je mohou obdržet elektronickou
poštou na základě žádosti doručené na e-mailovou adresu vrceps@fsk.cz nebo je mohou
obdržet jako doporučenou zásilku na základě žádosti doručené Organizátorovi.
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6. Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou v termínu do 30.10.2017 zaslat
na e-mailovou adresu vrceps@fsk.cz své dotazy k Podmínkám výběrového řízení.
Organizátor
ve spolupráci
s
Vyhlašovatelem
vyhodnotí
všechny
dotazy
a na internetových stránkách www.fsk.cz budou v termínu nejpozději do 6.11.2017
zpřístupněny zájemcům o účast ve výběrovém řízení odpovědi.

IX.

Termín a průběh registračních předkol

1. První registrační předkolo začíná dne 7.11.2017 v 9.00 hodin a končí dne 13.11.2017
v 15.00 hodin.
2. Zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří se nezaregistrovali v prvním registračním
předkole, se mohou registrovat v doplňkových registračních předkolech. Termín konání
příslušného doplňkového registračního předkola bude stanoven Vyhlašovatelem
v průběhu výběrového řízení a bude vždy zveřejněn na internetových stránkách
www.fsk.cz. Termín konání příslušného doplňkového registračního předkola bude
Vyhlašovatelem stanoven spolu s termínem konání a předmětem aukčního kola dle
čl. XI. odst. 3. těchto Podmínek výběrového řízení nejpozději 10 dnů předem tak, aby
doplňkové registrační předkolo probíhalo nejméně 3 pracovní dny a bylo ukončeno vždy
nejpozději poslední pracovní den před termínem konání nejbližšího aukčního kola.
3. Zájemci o účast ve výběrovém řízení, registrovaní v příslušném registračním předkole,
jsou Organizátorem zaregistrováni do všech aukčních kol výběrového řízení, která se
budou konat po termínu jejich registrace, pokud splňují charakteristiku účastníka pro
příslušné aukční kolo.
4. Před stanoveným termínem příslušného registračního předkola a po tomto termínu
nebude žádný zájemce o účast ve výběrovém řízení Organizátorem zaregistrován.
Rozhodným okamžikem pro posouzení, zda byly dokumenty k registraci předloženy včas,
je okamžik doručení dokladů Organizátorovi.
5. Zájemci o účast ve výběrovém řízení musí k registraci předat Organizátorovi tyto
doklady:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiného veřejného rejstříku, má-li v něm být
zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, přičemž takový výpis nesmí být starší než
3 měsíce;
b) řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o tom, že zájemce splňuje
požadovanou charakteristiku účastníka výběrového řízení pro příslušné aukční kolo
výběrového řízení, že se seznámil s Podmínkami výběrového řízení a jejich přílohami
v platném znění, zejména s textem Smlouvy, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí
(dále jen „Čestné prohlášení“). Formulář Čestného prohlášení tvoří přílohu těchto
Podmínek výběrového řízení a zájemce je povinen jej využít. Zájemce, který předloží
Čestné prohlášení pro účast v aukčním kole, jehož předmětem je roční pásmová
dodávka, bude zaregistrován i pro účast ve všech dalších aukčních kolech. Zájemce,
který předloží Čestné prohlášení pro účast v aukčních kolech výběrového řízení,
jejichž předmětem je čtvrtletní a/nebo měsíční pásmová dodávka, bude zaregistrován
pouze pro účast v aukčních kolech výběrového řízení, jejichž předmětem jsou
čtvrtletní a/nebo měsíční pásmové dodávky;
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c) řádně vyplněné a podepsané prohlášení o podmínkách složení kauce (dále jen
„Prohlášení o podmínkách složení kauce“) ve smyslu čl. X těchto Podmínek
výběrového řízení v případě, že se zájemce zúčastňuje aukčního kola, jehož
předmětem je roční pásmová dodávka. Formulář tohoto prohlášení tvoří přílohu
těchto Podmínek výběrového řízení a zájemce je povinen jej využít. Zájemce, který
se zúčastnil některého aukčního kola, jehož předmětem byla roční pásmová dodávka
elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, a toto aukční kolo proběhlo v rámci
výběrového řízení vyhlášeného Vyhlašovatelem v období od 26.10.2015, a na
základě jeho výsledků uzavřel s Vyhlašovatelem Smlouvu, jejímž předmětem byla
roční pásmová dodávka, toto Prohlášení o podmínkách složení kauce dále
nepředkládá. Prohlášení o podmínkách složení kauce dále nepředkládá zájemce,
který se zúčastňuje pouze aukčního kola, jehož předmětem je čtvrtletní a/nebo
měsíční pásmová dodávka.
6. Čestné prohlášení a Prohlášení o podmínkách složení kauce musí být řádně opatřeno
podpisem statutárního orgánu účastníka výběrového řízení nebo jeho zplnomocněného
zástupce, a to v souladu s údaji uvedenými na výpisu z obchodního rejstříku či jiného
veřejného rejstříku. V případě podpisu zplnomocněným zástupcem musí být
Organizátorovi předán i originál plné moci zplnomocněného zástupce zájemce s úředně
ověřenými podpisy zmocnitele.
7. Doklady uvedené v čl. IX. odst. 5 písm. a) až c) Podmínek výběrového řízení musí být
v průběhu registračního předkola doručeny Organizátorovi
a) osobně prostřednictvím pověřeného zástupce zájemce, který se prokáže platným
dokladem totožnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin, nebo
b) elektronicky na e-mailovou adresu organizátora vrceps@fsk.cz, přičemž veškerá
komunikace zájemce a Organizátora musí probíhat formou zasílaných souborů
opatřených uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávané elektronické značky.
8. V případě osobního doručení dokladů dle čl. IX. odst. 7. písm. a) předá Organizátor
zájemci písemné potvrzení o provedení jeho registrace, případně o neprovedení jeho
registrace s uvedením důvodu. Písemné potvrzení o provedení registrace bude předáno
pověřenému zástupci zájemce spolu s Provozním řádem elektronického systému,
ve kterém budou probíhat aukční kola, a obálkou, ve které bude uložen příslušný
autorizační kód zaregistrovaného zájemce s jeho přístupovým heslem pro vstup do
elektronického systému. Pověřený zástupce zájemce potvrdí svým podpisem protokol
o převzetí obálky s příslušným autorizačním kódem a přístupovým heslem.
9. V případě elektronického doručení dokladů dle čl. IX. odst. 7. písm. b) zašle Organizátor
zájemci písemné potvrzení o podmínečném provedení registrace, případně
o neprovedení registrace s uvedením důvodu. Potvrzení o provedení registrace bude
zasláno zájemci na kontaktní e-mailovou adresu zájemce uvedenou v Čestném
prohlášení dle čl. IX. odst. 5. písm. b) spolu s Provozním řádem elektronického systému,
ve kterém budou probíhat aukční kola a dokumentem, ve kterém bude uveden příslušný
autorizační kód zaregistrovaného zájemce s jeho přístupovým heslem pro vstup
do elektronického systému. Zájemce pro úplné dokončení registrace dokument
s uvedením příslušného autorizačního kódu a hesla vytiskne, potvrdí svým podpisem,
naskenuje do souboru pdf, a tento soubor opatřený uznávaným elektronickým podpisem
nebo uznávanou elektronickou značkou zašle na e-mailovou adresu Organizátora
vrceps@fsk.cz.
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10. Převzetím obálky pověřeným zástupcem dle čl. IX. odst. 8. nebo zasláním potvrzeného
dokumentu s uvedením příslušného autorizačního kódu a hesla dle čl. IX. odst. 9. bere
zaregistrovaný účastník výběrového řízení na vědomí svou odpovědnost za ochranu
předaného autorizačního kódu a přístupového hesla před třetími osobami a dále bere
na vědomí, že veškeré úkony učiněné v elektronickém systému po přihlášení pod
příslušným autorizačním kódem a heslem budou v průběhu příslušného aukčního kola
vyhodnocovány jako neodvolatelné a závazné úkony účastníka výběrového řízení.
11. V případě, že zájemce předá Organizátorovi doklady podle tohoto článku, které budou
vyhotoveny v souladu s těmito Podmínkami výběrového řízení, bude Organizátorem
takový zájemce zaregistrován jako účastník výběrového řízení a bude zapsán do
seznamu účastníků příslušného aukčního kola.
12. Pokud bude Organizátorem zjištěno, že již zaregistrovaný účastník výběrového řízení
předložil při své registraci nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící doklady, je Organizátor
oprávněn zrušit registraci tohoto účastníka a vyloučit ho z další účasti ve výběrovém
řízení.

X.

Kauce

1. Účastník výběrového řízení, který se chce účastnit aukčního kola výběrového řízení,
jehož předmětem je roční pásmová dodávka, je povinen složit kauci ve výši 1.000.000,Kč (slovy: jeden milion korun českých) formou složení peněžní částky nebo formou
bankovní záruky. Tato podmínka neplatí pro účastníka výběrového řízení, který se
zúčastnil některého aukčního kola, jehož předmětem byla roční pásmová dodávka
elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, a toto aukční kolo proběhlo v rámci
výběrového řízení vyhlášeného Vyhlašovatelem v období od 26.10.2015, a na základě
jeho výsledků uzavřel s Vyhlašovatelem Smlouvu, jejímž předmětem byla roční pásmová
dodávka.
2. Kauce ve formě peněžité částky musí být účastníkem složena na bankovní účet určený
Vyhlašovatelem, který je vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 30805141/0100, a to
výhradně pod variabilním symbolem, kterým je identifikační číslo účastníka (IČ). Složení
kauce na jiný bankovní účet, než je výše uvedený bankovní účet uvedený v předchozí
větě, nebo složení kauce pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, není
považováno za složení kauce dle těchto Podmínek výběrového řízení.
3. Kauce ve formě peněžité částky musí být složena nejpozději během posledního
pracovního dne před termínem konání příslušného aukčního kola (do 24:00 hodin).
Rozhodným dnem pro složení kauce ve formě peněžité částky je den, kdy finanční
prostředky budou připsány na výše uvedený bankovní účet. V případě, že kauce bude
složena po stanoveném termínu, nebude k jejímu složení přihlíženo a složené finanční
prostředky budou vráceny neprodleně na bankovní účet uvedený v Prohlášení o
podmínkách složení kauce. Stejně bude postupováno v případě, že kauce bude
účastníkem výběrového řízení složena pod jiným než stanoveným variabilním symbolem.
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4. Kauce ve formě bankovní záruky musí být účastníkem prokázána předložením originálu
neodvolatelné bankovní záruky, která musí splňovat minimálně následující údaje a
náležitosti:
• obchodní firma (název) příkazce (účastník výběrového řízení), za kterého je
bankovní záruka vystavena, shodný s názvem uvedeným v obchodním
rejstříku;
• obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky, přičemž bankovní záruka
musí být vystavena bankou s Long term ratingem alespoň stupně Baa3
(Moody‘s), resp. BBB- (Standard & Poor’s) resp. BBB- (Fitch/IBCA);
• výše bankovní záruky na částku 1.000.000,- Kč;
• datum platnosti bankovní záruky, přičemž ukončení její platnosti musí být
stanoveno vždy alespoň na 30 kalendářních dnů po termínu konání
příslušného aukčního kola, pro které je kauce formou bankovní záruky
předkládána;
• název příjemce (věřitele) bankovní záruky (ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10, IČ 25702556)
• neodvolatelnost bankovní záruky po celou dobu její platnosti;
• prohlášení výstavce bankovní záruky, že se zavazuje vyplatit předmětné
peněžní prostředky bezpodmínečně, a to na základě první písemné výzvy
příjemce (věřitele), ve které příjemce prohlásí, že příkazce řádně neuzavřel
Smlouvu dle Podmínek výběrového řízení, vyhlášeného dne 18.10.2017,
nebo, že příkazce uvedl ve svém Čestném prohlášení dle Podmínek
výběrového řízení, vyhlášeného dne 18.10.2017 nepravdivá tvrzení a
nesplňuje tedy požadovanou charakteristiku účastníka tohoto výběrového
řízení nebo příkazce předložil nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící doklady
pro účely své registrace do výběrového řízení;
Příklad textu bankovní záruky tvoří přílohu těchto Podmínek výběrového řízení.
5. Kauce ve formě bankovní záruky musí být předložena v době trvání registračního
předkola k příslušnému aukčnímu kolu doručením originálu bankovní záruky
Organizátorovi, a to osobně prostřednictvím pověřeného zástupce zájemce, který se
prokáže platným dokladem totožnosti. V případě, že kauce ve formě bankovní záruky
bude předložena po stanoveném termínu, nebude k jejímu předložení přihlíženo.
6. Pro první aukční kolo musí být kauce ve formě peněžité částky složena do 14.11.2017
(24.00) a kauce ve formě bankovní záruky musí být předložena dle čl. IX odst. 7 písm. a)
těchto Podmínek výběrového řízení v době trvání prvního registračního předkola.
7. Složení kauce ve formě peněžité částky je ze strany účastníka výběrového řízení úplné a
perfektní podpisem Prohlášení o podmínkách složení kauce, které je účastník povinen
předložit při registraci dle čl. IX. odst. 5. těchto Podmínek výběrového řízení, a dále výše
uvedeným složením kauce. Složení kauce ve formě bankovní záruky je ze strany
účastníka výběrového řízení úplné a perfektní podpisem Prohlášení o podmínkách
složení kauce, které je účastník povinen předložit při registraci dle čl. IX. odst. 5. písm. c)
těchto Podmínek výběrového řízení a předložením originálu bankovní záruky, která
obsahuje veškeré náležitosti uvedené v odst. 4 tohoto článku.
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8. V případě, že se cenový návrh účastníka nestane úspěšným cenovým návrhem aukčního
kola výběrového řízení, jehož předmětem je roční pásmová dodávka, bude tomuto
účastníkovi v termínu do osmi pracovních dnů
a) vrácena jím složená kauce ve formě peněžité částky, a to převodem na bankovní
účet účastníka uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce. V případě, že
tento účastník o to v Prohlášení o podmínkách složení kauce požádá, bude kauce jím
složená ve formě peněžité částky, převedena jako kauce složená tímto účastníkem
pro každé další aukční kolo výběrového řízení, jehož předmětem bude roční
pásmová dodávka, nepožádá-li účastník organizátora, aby mu složenou kauci vrátil;
nebo
b) vrácen jím předložený originál bankovní záruky, a to zasláním na adresu sídla
zájemce k rukám kontaktních osob, uvedených v Čestném prohlášení dle Podmínek
výběrového řízení. V případě, že tento účastník o to v Prohlášení o podmínkách
složení kauce požádá, bude jím předložená kauce ve formě bankovní záruky,
převedena jako kauce složená tímto účastníkem pro každé další aukční kolo
výběrového řízení, jehož předmětem bude roční pásmová dodávka, pokud tomu
bude odpovídat platnost bankovní záruky, nepožádá-li účastník výběrového řízení
organizátora, aby mu předložený originál bankovní záruky vrátil.
9. V případě, že se cenový návrh účastníka stane úspěšným cenovým návrhem aukčního
kola výběrového řízení, jehož předmětem je roční pásmová dodávka, uzavře
Vyhlašovatel s tímto účastníkem Smlouvu a tomuto účastníku bude kauce jím složená
v peněžité formě nebo ve formě předloženého originálu bankovní záruky, vrácena
Vyhlašovatelem neprodleně po uzavření Smlouvy.
10. V případě, že se prokáže, že účastník, jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým
návrhem aukčního kola výběrového řízení, jehož předmětem je roční pásmová dodávka,
uvedl ve svém Čestném prohlášení dle čl. IX. odst. 5. těchto Podmínek výběrového řízení
nepravdivá tvrzení, a nesplňuje tedy požadovanou charakteristiku účastníka výběrového
řízení, je považováno výběrové řízení ze strany tohoto účastníka za částečně zmařené
a jím složená kauce propadá ve prospěch Vyhlašovatele jako smluvní pokuta.
11. V případě, že účastník, jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým návrhem
aukčního kola výběrového řízení, jehož předmětem je roční pásmová dodávka,
nepodepíše s vyhlašovatelem smlouvu dle čl. XVI. těchto Podmínek výběrového řízení,
je považováno výběrové řízení ze strany tohoto účastníka za zmařené a jím složená
kauce propadá ve prospěch Vyhlašovatele jako smluvní pokuta.
12. Úroky z kauce složené formou peněžité částky, která se vrací účastníkovi výběrového
řízení, náleží tomuto účastníkovi výběrového řízení a budou mu neprodleně po jejich
vyúčtování bankou převedeny na jeho bankovní účet uvedený v Prohlášení o
podmínkách složení kauce ve smyslu těchto Podmínek výběrového řízení. V případě, že
účastník v Prohlášení o podmínkách složení kauce požádal o převedení kauce ve formě
peněžité částky pro další aukční kolo, jehož předmětem bude roční pásmová dodávka,
budou tomuto účastníkovi převedeny na jeho bankovní účet úroky ze složené kauce
neprodleně po jejich vyúčtování bankou, po skončení posledního aukčního kola
výběrového řízení, jehož předmětem bude roční pásmová dodávka.
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XI.

Termíny konání aukčních kol

1. První aukční kolo bude zahájeno dne 15.11.2017 v 10.00 hodin a bude ukončeno
v souladu s Provozním řádem elektronického systému dne 15.11.2017 nejpozději v 10:40
hodin.
2. Druhé aukční kolo bude zahájeno dne 15.11.2017 v 12.00 hodin a bude ukončeno
v souladu s Provozním řádem elektronického systému dne 15.11.2017 nejpozději ve
12:40 hodin.
3. Termín konání dalších aukčních kol, jejich předmět a návrh textu Smlouvy budou
zveřejněny v průběhu výběrového řízení na internetových stránkách Organizátora
www.fsk.cz. Ve stejný den budou tyto informace oznámeny Organizátorem všem již
zaregistrovaným účastníkům výběrového řízení odesláním e-mailové zprávy na kontaktní
e-mailovou adresu účastníka uvedenou v Čestném prohlášení dle čl. IX. odst. 5. těchto
Podmínek výběrového řízení. Nepodaří-li se doručit účastníkům výběrového řízení výše
uvedenou e-mailovou zprávu, považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou
dnem prokazatelného odeslání. Termín konání příslušného aukčního kola bude
Vyhlašovatelem stanoven nejdříve na 10. den po dni zveřejnění termínu konání aukčního
kola a jeho předmětu a návrhu textu Smlouvy, resp. po dni odeslání výše uvedeného
oznámení Organizátora.
XII.

Zadávání cenových návrhů do aukčního kola

1. Aukční kola budou probíhat v elektronickém systému, který bude zpřístupněn
na internetové adrese www.fsk.cz. Průběh aukčního kola je podrobně upraven
v Provozním řádu elektronického systému, který obdrží zaregistrovaní účastníci
výběrového řízení při své registraci dle čl. IX. těchto Podmínek výběrového řízení.
2. Do aukčních kol mohou zadávat své cenové návrhy pouze zaregistrovaní účastníci
výběrového řízení, s tím, že
a) do aukčního kola, jehož předmětem je roční pásmová dodávka, mohou zadávat své
cenové návrhy pouze zaregistrovaní účastníci, kteří při své registraci splnili podmínky
dle čl. VII. odst. 2. těchto Podmínek výběrového řízení a kteří ve lhůtě a způsobem
určeným v čl. X. těchto Podmínek výběrového řízení složili kauci nebo předložili
bankovní záruku nebo splnili podmínku dle čl. X. odst. 1.,
b) do aukčního kola, jehož předmětem je čtvrtletní a/nebo měsíční pásmová dodávka,
mohou zadávat své cenové návrhy pouze zaregistrovaní účastníci, kteří při své
registraci splnili podmínky dle čl. VII. odst. 3. těchto Podmínek výběrového řízení.
3. Účastníci výběrového řízení se aukčního kola účastní a zadávají své cenové návrhy
prostřednictvím vzdáleného přístupu.
4. Účastníci výběrového řízení se musí pro své první přihlášení v příslušném aukčním kole
v elektronickém systému přihlásit vždy s využitím autorizačního kódu a přístupového
hesla, které obdrželi v rámci registračního předkola.
5. Účastníci výběrového řízení jsou povinni v aukčních kolech zadávat své cenové návrhy
bez daně z přidané hodnoty v celých Kč/MWh. Minimální krok při zadávání cenových
návrhů je stanoven ve výši 1 Kč/MWh.
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6. Technická maximální cena, kterou v aukčním kole přijme elektronický systém
v zadávaných cenových návrzích (vyvolávací cena), bude zobrazena v elektronickém
systému při zahájení příslušného aukčního kola.
7. Cenové návrhy zadávané účastníky výběrového řízení v příslušném aukčním kole
ve stanovenou lhůtu a stanoveným způsobem dle čl. XII. těchto Podmínek výběrového
řízení jsou elektronickým systémem přijaty, zaznamenány a zobrazeny spolu s uvedením
jejich hodnoty a systémového času jejich přijetí, avšak bez identifikace konkrétního
účastníka výběrového řízení.
8. Cenové návrhy, které jsou elektronickým systémem v souladu s článkem XII. těchto
Podmínek výběrového řízení v příslušném aukčním kole přijaty, jsou průběžně
zaznamenávány v auditním modulu elektronického systému, a to s uvedením jejich
hodnoty, systémového času přijetí a identifikací konkrétního účastníka, který zadává
příslušný cenový návrh.
9. Zadáním cenových návrhů je účastník výběrového řízení vázán a tyto cenové návrhy
nelze dodatečně odvolat, měnit ani doplňovat.

XIII.

Průběh a vyhodnocení aukčního kola

1. Po zahájení příslušného aukčního kola je cenový návrh, zaznamenaný elektronickým
systémem jako první, zobrazen jako aktuální cenový návrh.
2. Elektronický systém následně porovnává hodnoty průběžně v aukčním kole
zaznamenávaných cenových návrhů s hodnotou aktuálního cenového návrhu. V případě,
že je hodnota zaznamenaného cenového návrhu nižší než aktuální cenový návrh,
je tento cenový návrh elektronickým systémem zaznamenán jako platný cenový návrh
a je následně zobrazen jako nový aktuální cenový návrh.
3. Platný cenový návrh, který je v době ukončení aukčního kola aktuálním cenovým
návrhem, je v aukčním kole vyhodnocen jako úspěšný cenový návrh příslušného
aukčního kola výběrového řízení.

XIV.

Sdělení o vyhodnocení výběrového řízení

1. Organizátor odešle nejpozději následující pracovní den po ukončení příslušného
aukčního kola účastníkovi výběrového řízení, jehož cenový návrh se stal úspěšným
cenovým návrhem příslušného aukčního kola, písemné potvrzení této skutečnosti, spolu
s výzvou k doručení návrhu Smlouvy dle čl. XVI. těchto Podmínek výběrového řízení.
2. Organizátor odešle nejpozději následující pracovní den po ukončení příslušného
aukčního kola těm účastníkům výběrového řízení, jejichž cenový návrh se nestal
úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola, písemné potvrzení této
skutečnosti.
3. Výše uvedená sdělení a výzvy budou Organizátorem zasílány na adresu sídla
jednotlivých účastníků výběrového řízení k rukám kontaktních osob, uvedených
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v Čestném prohlášení dle čl. IX. odst. 5. těchto Podmínek výběrového řízení. Nepodaří-li
se doručit účastníkům výběrového řízení výše uvedená odeslaná sdělení a výzvy,
považuje se tato povinnost Organizátora za splněnou dnem prokazatelného odeslání.
4. Ustanovení dle čl. XIV. odst. 1. a 2. těchto Podmínek výběrového řízení se nepoužijí,
pokud Vyhlašovatel výběrové řízení zruší dle článku XV. těchto Podmínek výběrového
řízení.
XV.

Změna Podmínek výběrového řízení a zrušení výběrového řízení

1. Vyhlašovatel je oprávněn změnit tyto Podmínky výběrového řízení, avšak nejpozději
do 6.11.2017, přičemž k datu změny bude tato změna zpřístupněna na internetových
stránkách www.fsk.cz.
2. Za změnu Podmínek výběrového řízení se nepovažuje zpřístupnění informací, které
nejsou součástí Podmínek výběrového řízení.
3. Vyhlašovatel je oprávněn zrušit příslušné aukční kolo bez udání důvodu, avšak
nejpozději do 15.00 hodin dne, ve kterém se koná příslušné aukční kolo, přičemž k datu
případného zrušení aukčního kola bude tato skutečnost oznámena na internetových
stránkách www.fsk.cz. Zrušení aukčního kola Vyhlašovatelem nemá za následek zrušení
celého výběrového řízení. Vyhlašovatel je oprávněn po zrušení aukčního kola vyhlásit
v průběhu výběrového řízení nový termín konání aukčního kola.
4. Vyhlašovatel je oprávněn zrušit celé výběrové řízení bez udání důvodů, avšak nejpozději
do 15.11.2017 do 15.00 hodin, přičemž k datu případného zrušení výběrového řízení
bude tato skutečnost oznámena na internetových stránkách www.fsk.cz. Pokud
Vyhlašovatel zruší výběrové řízení po registračním předkole, bude tato skutečnost k datu
zrušení výběrového řízení zveřejněna na internetových stránkách www.fsk.cz, a zároveň
bude písemně oznámena všem zaregistrovaným účastníkům výběrového řízení.

XVI.

Ostatní práva a povinnosti účastníků výběrového řízení

1. Účastník výběrového řízení je povinen se v jeho průběhu řídit těmito Podmínkami
výběrového řízení a dále je povinen seznámit se i s jejich případnými změnami.
2. Účastník výběrového řízení je povinen v průběhu výběrového řízení sledovat internetové
stránky www.fsk.cz.
3. Účastník výběrového řízení je povinen osobně se informovat u Organizátora o výsledcích
výběrového řízení, pokud neobdrží do 2 pracovních dnů po ukončení příslušného
aukčního kola od Organizátora sdělení dle čl. XIV. těchto Podmínek výběrového řízení.
4. Účastník, jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního
kola, je povinen v termínu do 8 pracovních dnů od data doručení výzvy dle čl. XIV.
odst. 1. těchto Podmínek výběrového řízení, doručit Vyhlašovateli čtyři podepsané
výtisky návrhu příslušné Smlouvy včetně jejích příloh, ve které bude v souladu
s úspěšným cenovým návrhem vyplněna cena a další k doplnění vyznačené údaje.
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5. Text všech vyplněných výtisků návrhu Smlouvy musí být v souladu s návrhem textu
Smlouvy, stanoveným Vyhlašovatelem pro příslušné aukční kolo s tím, že návrh textu
Smluv pro první a druhé aukční kolo tvoří přílohy těchto Podmínek výběrového řízení.
Všechny vyplněné výtisky návrhu Smlouvy musí být opatřeny podpisem statutárního
orgánu nebo zplnomocněného zástupce účastníka výběrového řízení, a to v souladu
s údaji uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě podpisu návrhu příslušné
Smlouvy zplnomocněným zástupcem musí být předán Vyhlašovateli i originál plné moci
zplnomocněného zástupce účastníka s úředně ověřenými podpisy zmocnitele.
6. Místem pro doručení dokladů podle tohoto článku je ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10. Obálka s doklady musí být označena textem: „Doklady k výběrovému
řízení – ZTRÁTY“.

XVII.

Ostatní práva a povinnosti Vyhlašovatele výběrového řízení

1. Vyhlašovatel je povinen neprodleně po splnění povinností účastníka výběrového řízení
dle čl. XVI. těchto Podmínek výběrového řízení (doručení výtisků návrhu příslušné
Smlouvy), uzavřít s tímto účastníkem výběrového řízení, jehož cenový návrh se stal
úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola, Smlouvu, a to za cenu
odpovídající úspěšnému cenovému návrhu příslušného aukčního kola. Tato povinnost
Vyhlašovatele platí pouze v případě, že tento účastník doručí výtisky návrhu příslušné
Smlouvy v termínu dle čl. XVI. těchto Podmínek výběrového řízení. Tato povinnost
zároveň neplatí v případě, že Vyhlašovatel příslušné aukční kolo nebo celé výběrové
řízení dle čl. XV. těchto Podmínek výběrového řízení zrušil.
2. V případě, že účastník výběrového řízení, jehož cenový návrh se stal úspěšným
cenovým návrhem příslušného aukčního kola výběrového řízení, nedoručí Vyhlašovateli
výtisk návrhu příslušné Smlouvy, je Vyhlašovatel oprávněn uzavřít Smlouvu s tím
účastníkem výběrového řízení, který v průběhu příslušného aukčního kola podal cenový
návrh další v pořadí za úspěšným cenovým návrhem příslušného aukčního kola
výběrového řízení, a to pokud tento účastník doručí návrh příslušné Smlouvy dle čl. XVI.
odst. 4. a 5. těchto Podmínek výběrového řízení.
3. Vyhlašovatel je oprávněn po skončení příslušného aukčního kola zveřejnit dosaženou
cenu (úspěšný cenový návrh) a identifikaci účastníka výběrového řízení, který úspěšný
cenový návrh v aukčním kole podal. Informace týkající se ostatních účastníků a jejich
účasti ve výběrovém řízení nesmí Vyhlašovatel poskytnout žádné třetí osobě. To neplatí
ve vztahu Vyhlašovatele a Organizátora, nebo pokud taková povinnost vyplývá z obecně
závazných právních předpisů.
4. V případě, že účastník, který dle podmínek čl. X. odst. 1 výběrového řízení neskládal
kauci a jeho cenový návrh se stal úspěšným cenovým návrhem aukčního kola
výběrového řízení, jehož předmětem je roční pásmová dodávka, nepodepíše
s vyhlašovatelem smlouvu dle čl. XVI. těchto Podmínek výběrového řízení,
je považováno výběrové řízení ze strany tohoto účastníka za zmařené a Vyhlašovatel je
oprávněn účastníka vyloučit z účasti v dalších aukčních kolech výběrového řízení.
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XVIII. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí těchto Podmínek výběrového řízení jsou přílohy uvedené ve článku
XIX. těchto Podmínek výběrového řízení.
2. Veškeré přímé i nepřímé náklady účastníka výběrového řízení spojené s jeho účastí
ve výběrovém řízení a s prokázáním jeho finanční způsobilosti jdou plně k jeho tíži.
3. Všechny písemnosti předkládané v rámci konání výběrového řízení musí být předkládány
v českém jazyce a musí být čitelné. Výjimkou jsou formuláře uvedené v příloze č. 1_1,
příloze č. 1_2 a v příloze č. 2 těchto Podmínek výběrového řízení, originál bankovní
záruky a kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiného veřejného rejstříku, které
mohou být předloženy v anglickém jazyce.
4. Organizátor ani Vyhlašovatel neručí za provoz elektronického systému a průběh
aukčních kol v důsledku událostí, které nemohli předvídat a které vznikly nezávisle na
jejich vůli. V případě výskytu takových událostí povahy vyšší moci má Vyhlašovatel právo
vyhlásit nový termín konání aukčního kola.
5. Tyto Podmínky výběrového řízení jsou platné od dne podpisu a účinné od 18.10.2017
a jsou oficiálně vydány v českém jazyce a v tomto jazyce jsou pro účastníky závazné.
Překlad Podmínek výběrového řízení do anglického jazyka má pouze informativní
charakter. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním rozhoduje české znění.
6. Smlouva, na základě těchto podmínek výběrového řízení je mezi Vyhlašovatelem
a účastníkem výběrového řízení, jehož cenový návrh se stal úspěšným cenovým
návrhem, uzavírána v písemné formě s podpisy smluvních stran na téže listině, a to až
po dosažení plné a bezvýhradné shody o celém jejím obsahu včetně všech jejích
náležitostí. Proto smluvní strany vylučují v rámci procesu sjednávání této smlouvy použití
ustanovení § 1740 odst. 2 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „OZ“) o přijetí nabídky jinými slovy a dále ustanovení § 1740
odst. 3 věty první OZ o změně nabídky v důsledku nepodstatných dodatků nebo odchylek
v nabídce. Smluvní strana činící nabídku této smlouvy tedy podle § 1758 OZ vylučuje
přijetí nabídky druhou smluvní stranou v jiné než písemné formě s podpisy smluvních
stran na téže listině a podle § 1740 odst. 3 věty druhé OZ rovněž tímto výslovně vylučuje
přijetí nabídky této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. Dále se tytéž strany dohodly,
že tyto Podmínky výběrového řízení zájemci a účastníci výběrových řízení akceptují
v písemné formě, nikoliv v písemné formě s podpisy na jedné listině.
7. Na tyto Podmínky výběrového řízení se v souladu s § 1770 OZ přiměřeně použijí
ustanovení § 1772 – 1779 OZ o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku.

XIX.

Přílohy Podmínek výběrového řízení
Příloha č. 1_1

Čestné prohlášení zájemce o účast v aukčních kolech výběrového
řízení, jejichž předmětem je roční pásmová dodávka elektřiny,
(formulář)
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Příloha č. 1_2

Čestné prohlášení zájemce o účast v aukčních kolech výběrového
řízení, jejichž předmětem jsou čtvrtletní a/nebo měsíční pásmové
dodávky elektřiny (formulář)

Příloha č. 2

Prohlášení o podmínkách složení kauce (formulář)

Příloha č. 3

Příklad textu bankovní záruky

Příloha č. 4

Vzor textu Smlouvy o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v roce XXXX pro období od 01.XX.20XX
do XX.XX.20XX

Příloha č. 5

Návrh textu Smlouvy o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v roce 2018 pro období od 01.01.2018
do 31.12.2018 – pro první aukční kolo

Příloha č. 6

Návrh textu Smlouvy o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě v roce 2018 pro období od 01.01.2018
do 31.03.2018 – pro druhé aukční kolo

V Praze, dne …

_______________________
Ing. Jan Kalina
předseda představenstva
ČEPS, a.s.
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Ing. Zbyněk Boldiš
člen představenstva
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