SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
pro prodej elektrárenského popílku EN 450 č. 2017/2

Název:

Měsíční prodej elektrárenského popílku – 2018/2019

Vyhlašovatel:

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Se sídlem:

Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 135724

IČO:

28255933

DIČ:

CZ 28255933

(dále jen „vyhlašovatel“)

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Šléška, předseda rady jednatelů
tel.: +420 602 579 511
email: pavel.sleska@cez.cz
adresa pro doručování: ČEZ Energetické produkty, s.r.o., k rukám
Mgr. Pavla Šléšky, Hostivice, Komenského
534, PSČ 253 01

Hostivice 1. 11. 2018

I.

INFORMACE O PŘEDMĚTU SOUTĚŽE

1.

Předmětem soutěže jsou nabídky na koupi elektrárenského popílku od vyhlašovatele
pro období od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019. Soutěž bude členěna do 12 etap po
jednotlivých kalendářních měsících (prosinec 2018, leden 2019, únor 2019, březen
2019, duben 2019, květen 2019, červen 2019, červenec 2019, srpen 2019, září 2019,
říjen 2019, listopad 2019). Vyhlašovatel osm (8) pracovních dnů před začátkem etapy
(kalendářního měsíce) uveřejní na internetových stránkách www.cezep.cz přehled
jednotlivých zdrojů a jeho produkce, která bude vyhlašovatelem určena k prodeji v této
soutěži v příslušné etapě (kalendářním měsíci). Elektrárenským popílkem se rozumí
elektrárenský popílek certifikovaný dle normy EN 450.

2.

Pro každou etapu (kalendářní měsíc) budou podávány samostatné nabídky. Nabídky
budou členěny na části podle jednotlivých elektráren a pro každou část budou
hodnoceny samostatně. To znamená, že nabídka může uspět v části týkající se
elektrárenského popílku z jedné elektrárny, ale nemusí uspět v části týkající se
elektrárenského popílku z jiné elektrárny.

3.

Podle kritérií stanovených v těchto soutěžních podmínkách vyhlašovatel provede
hodnocení nabídek a podle výsledků hodnocení sestaví pořadí podaných nabídek, a to
zvlášť pro elektrárenský popílek z jednotlivých elektráren. Uchazeč podáním nabídky
souhlasí s jejím krácením a svůj souhlas může odvolat do tří (3) pracovních dnů
od obdržení oznámení vyhlašovatele o krácení nabídky.

4.

Předmětem soutěže nejsou nabídky na koupi elektrárenského popílku v jiném
prodejním systému, který je organizován vyhlašovatelem samostatně.

II.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.

Vyhlašovatel tímto stanoví podmínky soutěže na prodej elektrárenského popílku (dále
jen „soutěžní podmínky“).
Soutěžní podmínky budou po dobu trvání soutěže uveřejněny na internetových
stránkách www.cezep.cz.

2.

Součástí těchto soutěžních podmínek jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky;
příloha č. 2 – Obchodní podmínky;
příloha č. 3 – Vzor poptávky po elektrárenském popílku.

III.

UCHAZEČ

1.

Uchazečem je osoba, která podá nabídku v soutěži (dále jen „uchazeč“).

2.

Uchazečem může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let s plnou
svéprávností.
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IV.

KUPNÍ SMLOUVA

1.

Kupní smlouvy na dodání elektrárenského popílku (dále jen „kupní smlouva“) budou
uzavřeny mezi vyhlašovatelem a uchazeči, jejichž nabídky byly hodnoceny, jejichž
nabídky nebyly kráceny v celém rozsahu, jež od vyhlašovatele obdrželi oznámení
o krácení nabídky a kteří neodvolali svůj souhlas s krácením nabídky ve stanovené
lhůtě, a to splněním poslední z těchto podmínek, tj. v okamžiku marného uplynutí lhůty
pro odvolání souhlasu s krácením nabídky. Vyhlašovatelem a uchazeči nebudou
podepisovány zvláštní písemné listiny označené jako kupní smlouvy.

2.

Práva a povinnosti smluvních stran budou určeny obchodními podmínkami, které tvoří
přílohu č. 2 těchto soutěžních podmínek (dále také jen „obchodní podmínky“).

3.

Vyhlašovatel vyzývá osoby mající zájem o koupi elektrárenského popílku, aby
podávaly u vyhlašovatele své nabídky.

4.

Uchazeč se nesmí ve své nabídce odchýlit od obchodních podmínek.

V.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1.

Uchazeč musí předložit nabídku v plném souladu s těmito soutěžními podmínkami.
Nabídka musí být zpracována v písemné formě.

2.

Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, na které budou uvedeny identifikační údaje
uchazeče (název/jméno, sídlo/bydliště, identifikační/rodné číslo, telefon, e-mail,
popř. i fax), bude označena „Měsíční soutěž na prodej popílku – 2018/2019 –
NEOTEVÍRAT“, údajem o etapě, ke které se vztahuje (např. „LEDEN 2019“),
a na uzavření bude opatřena přelepkou s otiskem razítka uchazeče nebo podpisem
osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče.

3.

Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou
doručení nabídky. Na vyžádání doručitele mu bude při předání obálky vystaveno
potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Každý uchazeč je
oprávněn doručit pouze jednu obálku, v níž může být pouze jedna nabídka. Více
variant nabídky se nepřipouští.

4.

Nabídka musí obsahovat:
(i)

krycí list nabídky s údaji uvedenými v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek

(ii)

poptávku po elektrárenském popílku s údaji uvedenými v příloze č. 3 těchto
soutěžních podmínek. Poptávka musí respektovat údaje o přehledu jednotlivých
zdrojů a jeho produkci uveřejněné vyhlašovatelem podle čl. I odst. 1 věty druhé
těchto soutěžních podmínek (to zejména znamená, že v nabídce nesmí být
uvedeno větší množství elektrárenského popílku, než bylo uveřejněno
vyhlašovatelem).

5.

Nabídka, tj. veškerá ji tvořící dokumentace, musí být předložena v českém jazyce.
Dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem
do českého jazyka.

6.

Vyhlašovatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly vzájemně spojeny tak, že
bude zabráněno manipulaci s nabídkou. Vhodnou formou je spojení provázkem, jež

strana 3

bude procházet jednotlivými listy nabídky a bude na posledním listu nabídky ukončen
a přelepen papírovou přelepkou, jež bude opatřena otiskem razítka uchazeče a/nebo
podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče.

VI.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁVÁNÍ

1.

Lhůta pro podávání nabídek v jednotlivé etapě končí zpravidla třetí (3) pracovní den
před koncem předcházejícího kalendářního měsíce (tedy např. při podávání nabídek
pro únor 2019 končí lhůta pro podávání nabídek v pondělí 29. 01. 2019) v 12.00 hodin.
Nabídky je možné podávat osobně ve lhůtě pro podávání nabídek, a to každý pracovní
den od 9.00 do 16.00 hodin v sídle vyhlašovatele na adrese: Hostivice, Komenského
534, PSČ 253 01. Nabídky je možné též doručit prostřednictvím držitele poštovní
licence, a to na tutéž adresu.

2.

Nabídky, které budou doručeny
vyhlašovatelem hodnoceny.

3.

Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit a doplňovat, s výjimkou změn
či doplnění, ke kterým vyhlašovatel uchazeče vyzve.

4.

Uchazeč podáním nabídky do soutěže výslovně souhlasí a akceptuje soutěžní
podmínky, zejména pak ustanovení týkající se povinností uchazeče v rámci soutěže.
Uchazeč dále podáním nabídky do soutěže výslovně souhlasí s tím, aby údaje v jeho
nabídce byly po provedení hodnocení zpřístupněny dle uvážení vyhlašovatele i dalším
uchazečům.

5.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu čtyřiceti (40) dnů ode dne konce lhůty pro
podání nabídek.

VII.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, DOPLNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ NABÍDEK

1.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, a to
od 12.00 hodin v den, ve kterém končí lhůta pro podání nabídek. Otevírání obálek
je neveřejné a proběhne v sídle vyhlašovatele. Za každého uchazeče se otevírání obálek
může účastnit jeden zástupce.

2.

Vyhlašovatel provede kontrolu úplnosti nabídek a jejich souladu se soutěžními
podmínkami.

3.

Vyhlašovatel může v případě nejasností, či obsahové nedostatečnosti nebo rozporu
nabídky, požádat uchazeče o písemné vysvětlení jeho nabídky nebo o doplnění
dokladů, které jsou obsahem nabídky. V žádosti vyhlašovatel uvede, v čem spatřuje
nejasnosti, nedostatečnost nebo rozpor nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo
které doklady má účastník soutěže doplnit. Žádost vyhlašovatele ve smyslu předchozí
věty bude užita v případech, kdy toto vysvětlení, či doplnění nabídky nebude takové
povahy, které by mělo vliv na hodnocení nabídky. Nebudou-li ze strany uchazeče
vysvětlení nabídky či chybějící doklady doručeny ve lhůtě tří (3) pracovních dnů
vyhlašovateli, nestanoví-li vyhlašovatel s ohledem na povahu vysvětlení, či povahu
chybějících dokumentů lhůtu delší, nebude k nabídce přihlíženo při hodnocení.

vyhlašovateli
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VIII. VÝZVA K PODÁNÍ PŘEHODNOCENÝCH NABÍDEK A JEDNÁNÍ O NABÍDKÁCH
1.

Po seznámení s obsahem nabídek může vyhlašovatel vyzvat všechny uchazeče, kteří
podali své nabídky včas, aby přehodnotili své nabídky a podali nové nabídky, zejména
tehdy, pokud vyhlašovatel považuje podané nabídky za neuspokojivé. Vyhlašovatel
může ve výzvě upozornit uchazeče na obsahové nedostatky původní nabídky
uchazeče.

2.

Vyhlašovatel stanoví lhůtu pro podání nových nabídek.

3.

Nová nabídka musí splňovat požadavky stanovené vyhlašovatelem ve výzvě
k přehodnocení nabídek a podání nových nabídek, např. požadavek na zvýšení ceny.

4.

Nová nabídka, která splňuje požadavky stanovené vyhlašovatelem ve výzvě
k přehodnocení nabídek a podání nových nabídek a je v souladu s těmito soutěžními
podmínkami, nahrazuje původní nabídku stejného uchazeče.

5.

Uchazeč, který nepodá novou nabídku splňující požadavky odstavce 4, je vázán svou
původní nabídkou.

6.

Namísto výzvy k podání přehodnocených nabídek může vyhlašovatel pozvat všechny
uchazeče, kteří podali své nabídky včas, na jednání o nabídkách. V pozvánce na
jednání vyhlašovatel uvede způsob a zásady jednání s uchazeči (např. zda bude
jednáno se všemi uchazeči společně nebo s každým zvlášť, co bude předmětem
jednání, pravidla pro změnu nabídek při jednání). Z každého jednání vyhotoví
vyhlašovatel protokol. Podpisem protokolu vyhlašovatelem a uchazečem nahrazují
ujednání mezi uchazečem a vyhlašovatelem uvedená v protokolu odlišný obsah
původní nabídky.

IX.

HODNOCENÍ NABÍDEK

1.

V případech stanovených těmito soutěžními podmínkami nebude k nabídce při
hodnocení přihlíženo. Uchazečům, jejichž nabídky nejsou hodnoceny, vyhlašovatel tuto
skutečnost oznámí.

2.

Navrhovaná výše kupní ceny za elektrárenský popílek musí být v nabídce uvedena
v české měně.

3.

Nabídky budou hodnoceny zvlášť pro elektrárenský popílek z jednotlivých elektráren.
Jediným hodnotícím kritériem bude výše kupní ceny nabídnutá za jednu tunu
elektrárenského popílku.

4.

Pořadí nabídek se určí podle výše kupní ceny nabídnuté za jednu tunu elektrárenského
popílku, a to od nejvyšší kupní ceny nabídnuté za jednu tunu elektrárenského popílku
po cenu nejnižší.

5.

V případě nabídek se stejnou výší kupní ceny nabídnuté za jednu tunu elektrárenského
popílku bude rozhodujícím kritériem dřívější datum, popřípadě čas podání nabídky.
Nebude-li možné určit pořadí podle data nebo času podání nabídky, určí se pořadí
nabídek losem.
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6. Vzhledem k tomu, že zvlášť bude provedeno hodnocení pro elektrárenský popílek
z jednotlivých elektráren, bude sestaveno tolik pořadí, kolik bude zdrojů
elektrárenského popílku (elektráren).

X.

KRÁCENÍ NABÍDEK

1.

Zbyde-li po uspokojení nabídky, která se umístila na prvním místě, nějaké množství
produkce uveřejněné vyhlašovatelem podle čl. I odst. 1 věty druhé těchto soutěžních
podmínek, bude uspokojena nabídka, která se umístila na druhém místě, a to až do
vyčerpání množství produkce uveřejněné vyhlašovatelem podle čl. I odst. 1 věty druhé
těchto soutěžních podmínek, nejvýše však do množství uvedeného v nabídce.

2.

Pokud po rozdělení podle odstavce 1 zbyde část produkce uveřejněné vyhlašovatelem
podle čl. I odst. 1 věty druhé těchto soutěžních podmínek, bude uspokojena nabídka,
která se umístila na třetím místě, a to až do vyčerpání množství produkce uveřejněné
vyhlašovatelem podle čl. I odst. 1 věty druhé těchto soutěžních podmínek, nejvýše
však do množství uvedeného v nabídce. Pokud i poté zbyde část produkce uveřejněné
vyhlašovatelem podle čl. I odst. 1 věty druhé těchto soutěžních podmínek, budou
obdobným způsobem uspokojeny ostatní nabídky v pořadí podle jejich umístění.

3.

V rozsahu, ve kterém nabídky nebudou uspokojeny postupem podle odstavců 1 a 2,
budou nabídky kráceny.

4.

Uchazeč podáním nabídky souhlasí s krácením nabídky; tento souhlas může být
odvolán do tří (3) pracovních dnů od oznámení vyhlašovatele o krácení nabídky podle
čl. XI odst. 1 těchto soutěžních podmínek.

XI.

OZNÁMENÍ KRÁCENÍ NABÍDEK, ODVOLÁNÍ SOUHLASU

1.

Po provedení krácení nabídek podle čl. X těchto soutěžních podmínek vyhlašovatel
oznámí každému uchazeči, jehož nabídka byla hodnocena, v jakém rozsahu byla
nabídka krácena.

2.

Uchazeč může odvolat svůj souhlas s krácením nabídky do tří (3) pracovních dnů
od obdržení oznámení podle odstavce 1. V případě odvolání souhlasu uchazeče
s krácením nabídky se k nabídce uchazeče v části týkající se elektrárenského popílku
z elektrárny, která byla krácena vyhlašovatelem, nepřihlíží; vztahuje-li se nabídka
uchazeče k elektrárenskému popílku z několika elektráren, krácení elektrárenského
popílku z jednotlivých elektráren se provádí samostatně a odděleně pro elektrárenský
popílek z jednotlivých elektráren může být také odvolán souhlas uchazeče.

XII.

BONUS

1.

Za elektrárenský popílek, na jehož odběr byla uzavřena kupní smlouva podle čl. IV
těchto soutěžních podmínek, bude uchazeči poskytnut vyhlašovatelem bonus, který
může uchazeč uplatnit jako slevu při úhradě elektrárenského popílku dodaného na
základě této soutěže v období od 01. 12. 2018 do 28. 02. 2019. Uchazeč ve své
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nabídce podávané pro příslušnou etapu (kalendářní měsíc) uvede, v jaké výši
uplatňuje bonus vytvořený v období od 01. 12. 2018 do 28. 02. 2019 jako slevu na
elektrárenský popílek poptávaný v příslušném kalendářním měsíci.
2.

Pravidla pro tvorbu bonusu:
a) bonus bude přidělován pouze v období mimosezóny (tj. za elektrárenský
popílek odebíraný v měsících prosinec 2018, leden 2019 a únor 2019)
b) pro výpočet bonusu u elektrárenského popílku
z černouhelných elektráren je stanoven tento vzorec:

produkovaného

B = (100 x Q) – [(LB/t) x (Q)]
c) pro výpočet bonusu u elektrárenského popílku
z hnědouhelných elektráren je stanoven tento vzorec:

produkovaného

B = (50 x Q) – [(LB/t) x (Q)]
d) pro oba vzorce uvedené pod písmeny b) a c) platí:
B … bonus v Kč
Q … množství elektrárenského popílku v tunách
LB … logistický bonus (příspěvek na dopravu) v Kč za tunu,
čerpaný uchazečem do limitu určeného vyhlašovatelem
e) logistický bonus si stanoví uchazeč sám, a to v intervalu od 0,- Kč do 50,- Kč
za jednu tunu u elektrárenského popílku z hnědouhelných elektráren a
v intervalu od 0,- Kč do 100,- Kč za jednu tunu u elektrárenského popílku
z černouhelných elektráren. Logistický bonus představuje příspěvek
vyhlašovatele za elektrárenský popílek odebíraný v měsících prosinec 2018,
leden 2019 nebo únor 2019.
3.

Bonus není možné převádět do období po 30. 11. 2019 nebo ho uplatnit při prodeji
elektrárenského popílku vyhlašovatelem mimo tuto soutěž.

XIII. ZMĚNA SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
1.

V případě, že vyhlašovatel využije práva na změnu soutěžních podmínek, budou tyto
změny provedeny vyhlašovatelem formou vydání dodatku k soutěžním podmínkám.

2.

Každý dodatek bude jako dodatek označen ve svém názvu, v němž bude rovněž
uvedeno pořadové číslo dodatku. Vyhlašovatel vždy uveřejní dodatek k soutěžním
podmínkám stejným způsobem, jakým uveřejnil soutěžní podmínky veřejné soutěže.

3.

Soutěžní podmínky jsou vykládány ve znění následně vydaných dodatků a osoby
připravující nabídky jsou povinny se takovýmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi
jednotlivými dodatky má prioritu dodatek s vyšším pořadovým číslem.
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XIV. VYHRAZENÁ PRÁVA VYHLAŠOVATELE
1.

Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu soutěže měnit, doplňovat či zrušit soutěžní
podmínky.

2.

Vyhlašovatel je oprávněn bez odůvodnění odmítnout všechny podané nabídky, jakož
i kdykoli zrušit soutěž. Rozhodnutí vyhlašovatele o zrušení soutěže bude:

3.

(i)

v období před koncem lhůty pro podání nabídek oznámeno způsobem uvedeným
v článku II odst. 1 těchto soutěžních podmínek

(ii)

v období po konci lhůty pro přijetí nabídek oznámeno uchazečům soutěže formou
doporučeného dopisu do vlastních rukou s dodejkou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

XV. ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1.

V případech, kdy soutěžní podmínky stanovují pro vyhlašovatele možnost, či oprávnění
k učinění určitého právního jednání, nelze uvedené vykládat současně jako povinnost
vyhlašovatele k takovému právnímu jednání. Např. jestliže soutěžní podmínky stanoví,
že vyhlašovatel může vyzvat uchazeče k odstranění nedostatků nabídky, není
povinností vyhlašovatele takovou výzvu učinit.

2.

Vyhlašovatel je oprávněn činit jakékoli sdělení vůči uchazeči odesláním e-mailu.
V každé nabídce musí být uvedena e-mailová adresa uchazeče, na kterou bude
vyhlašovatel odesílat svá sdělení; uvede-li uchazeč v nabídce více e-mailových adres
bez rozlišení, která e-mailová adresa je určena k zasílání sdělení vyhlašovatele, může
vyhlašovatel zasílat sdělení na kteroukoli z těchto e-mailových adres.

3.

Žádost o dodatečné informace k soutěži je možné doručit vyhlašovateli k rukám
kontaktní osoby, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podávání nabídek. Dodatečné informace budou uveřejněny způsobem, kterým byly
uveřejněny tyto soutěžní podmínky.

4.

Jakákoliv komunikace týkající se soutěže musí být vedena výlučně s kontaktní osobou
vyhlašovatele uvedenou na titulní straně těchto soutěžních podmínek.

5.

Žádné ustanovení těchto soutěžních podmínek nemůže být vykládáno v rozporu
s účelem soutěže nebo s principy, ze kterých soutěž vychází. Výklad žádného
ustanovení těchto soutěžních podmínek nesmí vést k poškození oprávněných zájmů
vyhlašovatele. Uchazeč nesmí zneužít žádného ustanovení těchto soutěžních
podmínek k získání neoprávněné výhody nebo k nespravedlivé újmě vyhlašovatele
nebo jiného uchazeče.
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________________________

________________________

Mgr. Pavel Šléška

Mgr. Ing. Lubomír Kučera

jednatel

jednatel

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Přílohy:
příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky
příloha č. 2 – Obchodní podmínky
příloha č. 3 – Vzor poptávky po elektrárenském popílku
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PŘÍLOHA Č. 1 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Vzor krycího listu nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Soutěž:

Měsíční prodej elektrárenského popílku – 2018/2019

Vyhlašovatel:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČO 28255933, sídlo Hostivice, Komenského 534,
PSČ 253 01, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1581, IČO 45274649,
Předkládá uchazeč:
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jméno a příjmení členů statutárního orgánu
Způsob jednání a podepisování za uchazeče
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kontaktní osoba uchazeče:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Dámy a pánové,
po prostudování soutěžních podmínek soutěže „Měsíční prodej elektrárenského popílku – 2018/2019“
nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, předkládáme nabídku na koupi elektrárenského
popílku.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po dobu 40 dnů ode dne konce lhůty pro
podání nabídek.
Dále prohlašujeme, že souhlasíme se soutěžními podmínkami uveřejněnými vyhlašovatelem, zejména
s možností krácení naší nabídky.
Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ………………. dne ………………

…………………………………………………

PŘÍLOHA Č. 2 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právem, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vylučuje se použití ustanovení § 1740 odst. 3
občanského zákoníku.

2.

Uchazeč je povinen odebrat od vyhlašovatele množství elektrárenského popílku, na
které byla uzavřena kupní smlouva podle čl. IV soutěžních podmínek. Této povinnosti se
zprostí pouze, prokáže-li existenci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, která mu dočasně či trvale zabránila ve splnění
povinnosti.

3.

Vyhlašovatel je povinen dodat uchazeči množství elektrárenského popílku, na které byla
uzavřena kupní smlouva podle čl. IV soutěžních podmínek. Této povinnosti se zprostí
pouze
a) prokáže-li existenci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na jeho vůli, která mu dočasně či trvale zabránila ve splnění povinnosti,
nebo
b) prokáže-li nižší produkci elektrárenského popílku z příslušné elektrárny v příslušném
kalendářním měsíci, nebo
c) nerezervuje-li si uchazeč včas přesný termín nakládky elektrárenského popílku
v rezervačním systému vyhlašovatele.

4.

Vyhlašovatel zašle uchazeči zálohovou fakturu na množství elektrárenského popílku,
na které byla uzavřena kupní smlouva podle čl. IV soutěžních podmínek. Zálohová
faktura bude zaslána uchazeči e-mailem na elektronickou adresu, kterou b sdělí
vyhlašovateli; nesdělí-li uchazeč jinou elektronickou adresu určenou pro zaslání
zálohové faktury, bude zálohová faktura zaslána na elektronickou adresu uvedenou
v nabídce uchazeče.

5.

Splatnost zálohové faktury bude jeden pracovní den od jejího doručení uchazeči.
V případě prodlení s uhrazením zálohové faktury zaplatí uchazeč úrok z prodlení ve výši
0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

6.

Po uhrazení zálohové faktury uchazeč obdrží odběrové poukázky, které jsou určeny pro
provedení rezervace termínu nakládky elektrárenského popílku v rezervačním systému
vyhlašovatele. Uchazeč si rezervuje přesný termín nakládky elektrárenského popílku
v rezervačním systému vyhlašovatele. Je zodpovědností uchazeče, aby si včas
rezervoval termín nakládky elektrárenského popílku.

7.

Elektrárenský popílek bude dodán při dodací paritě EXW dle INCOTERMS 2010.
Dodacím místem bude elektrárna, ze které je elektrárenský popílek dodáván. Dopravu si
zajišťuje a hradí uchazeč. Převzetím elektrárenského popílku přechází na uchazeče
vlastnické právo a nebezpečí škody na věci.

8.

Poruší-li uchazeč povinnost odebrat elektrárenský popílek, nahradí tím vyhlašovateli
způsobenou škodu, která může zahrnovat zejména náklady na uložení elektrárenského
popílku nebo rozdíl mezi cenou nabídnutou uchazečem a cenou, za kterou se podaří
elektrárenský popílek neodebraný uchazečem dodat jinému subjektu.

9.

Uchazeč nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu vyhlašovatele
postoupit třetí straně jakoukoli pohledávku za vyhlašovatelem.

10. Uchazeč není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vzniklé za
vyhlašovatelem proti pohledávkám vyhlašovatele.

PŘÍLOHA Č. 3 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Vzory poptávky po elektrárenském popílku

POPTÁVKA PO ELEKTRÁRENSKÉM POPÍLKU

Soutěž: Prodej elektrárenského popílku 01. 12. 2019 – 31. 12. 2019
Vyhlašovatel:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČO 28255933, sídlo Hostivice, Komenského 534, PSČ
253 01, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1581,
IČO 45274649,
Jméno:
IČO:
sídlo:
(dále jen „uchazeč“)

HNĚDOUHELNÉ ELEKTRÁRNY:

ELEKTRÁRNA TUŠIMICE

Měsíc

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Příspěvek na dopravu
(LB) (CZK/t; max. 50,-)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Příspěvek na dopravu
(LB) (CZK/t; max. 50,-)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Příspěvek na dopravu
(LB) (CZK/t; max. 50,-)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Příspěvek na dopravu
(LB) (CZK/t; max. 100,-)

12/2019

ELEKTRÁRNA MĚLNÍK 1

Měsíc
12/2019

ELEKTRÁRNA MĚLNÍK 3

Měsíc
12/2019

ČERNOUHELNÉ ELEKTRÁRNY:

ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE

Měsíc
12/2019

V ………………. dne ………………
…………………………………………………
jméno, příjmení a podpis osoby jednající za uchazeče

POPTÁVKA PO ELEKTRÁRENSKÉM POPÍLKU

Soutěž: Prodej elektrárenského popílku 01. 03. 2019 – 31. 03. 2019
Vyhlašovatel:
ČEZ Energetické produkty, s.r.o., IČO 28255933, sídlo Hostivice, Komenského 534, PSČ
253 01, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1581, IČO 45274649,
Jméno:
IČO:
sídlo:
(dále jen „uchazeč“)

HNĚDOUHELNÉ ELEKTRÁRNY:

ELEKTRÁRNA TUŠIMICE

Měsíc

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

Množství
(Q) (t)

Cena
(P)
(CZK/t)

03/2019

ELEKTRÁRNA MĚLNÍK 1

Měsíc
03/2019

ELEKTRÁRNA MĚLNÍK 3

Měsíc
03/2019

ČERNOUHELNÉ ELEKTRÁRNY:

ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE

Měsíc
03/2019

V ………………. dne ………………
…………………………………………………
jméno, příjmení a podpis osoby jednající za uchazeče

