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Objednávka na posouzení legislativních možností města Brna při zavádění energetického managementu
(dále jen „stanovisko“)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna u Vás objednává stanovisko k možnosti využití energetického nástroje
Energy Broker, po úpravách s ohledem na potřeby města Brna. V současnosti využívá statutární město Brno tento
energetický nástroj pro zavádění systému energetického managementu města Brna (dále jen „EnMS“).
Stanovisko je poptáváno s ohledem na skutečnosti, že smlouva o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem
k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker č. 1702-001 ze dne 18. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) byla uzavřena
na základě výběru dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu. Odměna za služby dle smlouvy činí 40.700 Kč bez DPH
měsíčně a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nesmí cena plnění přesáhnout 2 mil.
bez DPH.
S ohledem na vývoj funkcionalit zmíněného energetického nástroje je nyní v zájmu města Brna zmíněnou smlouvu
upravit v oblasti Předmětu smlouvy a tím i Oděny vlastníku produktu. Zároveň by měl upravený smluvní vztah znít
v trvání na dobu neurčitou, což vyvolává předpoklad, že se bude nově jednat o výši plnění spadající do cenového rámce
podlimitní zakázky. Využívat stávající energetický nástroj oproti jiným dostupným na trhu chce město Brno především
s ohledem na jeho jedinečnost funkcionalit a rovněž proškolenost uživatelů, kterých je cca 250 a zaškolování na nový
software by bylo časově, personálně a technicky nevýhodné.
Smyslem objednávaného stanoviska je zodpovězení otázek a poskytnutí argumentace:
1. Jaké se městu nabízejí zákonné možnosti pro pokračování v současném smluvním vztahu, resp. pro využití
současně
používaného energetického nástroje Energy Broker;
2. V případě možnosti využít dle § 63 a násl. ZZVZ jednací řízení bez uveřejnění pro úpravu stávajícího smluvního
vztahu s dodavatelem energetického nástroje Energy Broker, připravit vhodnou argumentaci pro odůvodnění tohoto
typu výběrového řízení;
3. Provést revizi stávající smlouvy (vyjma předmětu smlouvy) s případnými komentáři využitelnými při jednání o nové
smlouvě, která bude ze smlouvy č. 1702-001 přímo vycházet.
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Objednatel poskytne zpracovateli veškerou relevantní dokumentaci a informace a poskytne veškerou nutnou součinnost.
Komunikaci lze vést prostřednictvím mailu
nebo na tel.
Zpracované podklady
budou poskytnuty v písemné i elektronické podobě po předchozí domluvě s kontaktní osobou.

CENA BEZ DPH:

nepřesáhne částku 40.000,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

1. 3. 2021

MÍSTO PLNĚNÍ:

Šumavská 35, 601 67 Brno, 4. patro, Oddělení motivačních programů OŽP MMB

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této
objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba doručit nejpozději do 1. 4. 2021

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu odběratele (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Příjemce, Magistrát
města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno“.

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
Vedoucí Odboru životního prostředí MMB
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