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á	na	položen

odpověď	na	
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é	 ceny	 nep

m	 nejasnoste

ostup	 zdá	 ja
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ámitkách	po

tel	nedodrž
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é	elektrické	

watthodin.	V

kdy	 uzavíra
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ědnost	 zada
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a	dalších	ko

působené	 uv

a	 posléze	 pr

tížení	způsob
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ho	řízení	ve	p

vného	zachá

lužeb	 dato

zadavatele

e	námitek,	z

istil	dotazem

naopak	 se	

schopen	stan

a	 rok	 v	 kWh
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cího	 řízení	

plnil	z	druhé

vný	 a	 srov

tí	 hodnotící

nabídku	(viz

brání	 přijetí

ní	 s	jeho	 vy

ví	 (jde	 o	 st
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