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MĚSTSKÁ
ČÁST PRAHA 8
,
Uřad městské části
Odbor právních služeb
Oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 188047/2018
OVZ/2018/0027

Vaše značka:

Vyřizuje I telefon:
Ing. Věra Jiroušová/222805621

V Praze dne:
1. srpna 2018

Věc:
Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.
Vážení,
zasíláme vám/ zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentaci č. I. na níže uvedenou zakázku.
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:
Adresa profilu zadavatele:

„Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její
příspěvkové oraanizace"
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
OVZ/2018/0027
Z2018-022760
htt2s://ezak.2raha8.cz/2rofile dis2lay 2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Dotaz č. 1:
Na základě zadávací dokumentace „Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové
organizace" prosím o vysvětlení, tedy o dodatečné informace k platebním podmínkám. V oddíle
II ÚVODNÍ INFORMACE je v odstavci č. 2. uvedeno: ,,Vyúčtování dodávek zemního plynu
u všech odběrných míst bude prováděno podle skutečně odebraného množství" a v oddíle VII
NÁVRH SMLOUVY je uvedeno v odstavci 1.f: ,,Platby za poskytnuté dodávky budou
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provedeny v korunách českých na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem dle
obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění se
splatností 30 dnů. Frekvence vystavování daňových dokladů se připouští s nejkratší dobou
kalendářního měsíce, nikoliv častěji."
Otázka:
Je tím myšleno, že bude probíhat bezzálohová fakturace na základě odečtu distributora?
U maloodběrů se jedná o odečty jedenkrát za rok. Nebo je tímto myšleno, že pouze fakturace
bude probíhat po odečtu distributora s tím, že budou hrazeny měsíční zálohy?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Fakturace (vyúčtování) bude probíhat po odečtu distributora s tím, že budou hrazeny měsíční
zálohy. Jedná se o standardní způsob fakturace.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb

S pozdravem

Zenklova 1 /35
180 48 Praha 6 • Libai'I

v i.

ť,Jt,

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela
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