PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

MUBO/09697/2019/OM/Ré
Nákup elektrické energie pro období r. 2020 na
komoditní burze PXE
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
jednací řízení bez uveřejnění, dle § 64 písm. c), zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
předmětem veřejné zakázky je nákup elektrické energie na komoditní burze PXE, který zahrnuje
dodávky silové elektřiny s odběrem v r. 2020 pro odběrná místa odběratele město Bohumín jako
centrálního zadavatele a dále pro odběrná místa obchodních a příspěvkových organizací města
Bohumín. Jmenovitě se jedná o obchodní organizace BM servis a. s., BOSPOR spol. s r. o.,
Bohumínská městská nemocnice, a. s. a příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Bohumín, p. o., ZŠ a MŠ Bohumín, p. o., tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, ZŠ a MŠ Bohumín, p. o.,
ČS. Armády 1026, Bohumín, Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, p. o., Seifertova 601, Bohumín, ZŠ a
MŠ Bohumín – Skřečoň, p. o., 1. máje 217 Bohumín-Skřečoň, Dům dětí a mládeže Bohumín, p. o.,
Janáčkova 715, Bohumín, ZŠ a MŠ Bohumín, p. o., Bezručova 190 Bohumín, ZŠ T. G. Masaryka
Bohumín-Pudlov, p. o., Trnková 280, Bohumín-Pudlov, K3 Bohumín, p. o., Studentská 781,
Bohumín.
Sjednaná průměrná cena elektrické energie:

1 384 Kč/MWh bez DPH

Sjednané množství dodané elektrické energie: 5 215,854 MWh
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 218 741,94 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:
jednací řízení bez uveřejnění, dle § 64 písm. c), ZZVZ, dodávky
kupované na komoditní burze.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí
1.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele

Cena za 1 MWh bez
DPH

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, Praha 1, 110 00
1 384,00 Kč

2.

Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, 140 00
___

3.

4.

5.

BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o., Na poříčí 1046/24, Praha Nové město, 110 00

___

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o., Václavské náměstí
846/1, Praha-Nové město, 110 00

___

ČEZ ESCO, a. s., Duhová 1444/2, Praha-Michle, 140 00
___

6.

ČEZ Prodej, a. s., Duhová 425/1, Praha-Michle, 140 00
___

7.

8.

9.

E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, 370 01

___

EP ENERGY TRADING, a. s., Klimentská 1216/46, PrahaNové město, 110 00

___

Lumius, spol. s r. o., Horní 700, Sviadnov, 739 25
___

10.

11.

12.

Pražská energetika, a. s., Na hroudě 1492/4, Praha-Vršovice,
100 00

___

Slovenské elektrárne Česká republika, s. r. o., Sokolská třída
1263/24, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

___

Veolia Komodity ČR, s. r. o., 28. října 3337/7 OstravaMoravská Ostrava, 702 00

___

Označení vyloučených účastníků:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle
její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal
nejnižší nabídkovou cenu.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele

Pražská plynárenská, a. s.

IČ

60193492

Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Národní 37, Praha 1, 110 00

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: poddodavatelé nebyli.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
V případě veřejné zakázky na dodávky zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění podle § 64
písm. c), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s odůvodněním, že jde o dodávky
kupované na komoditní burze v souladu se zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách ve znění
pozdějších předpisů.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nabídky byly podány v elektronické podobě.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nadlimitní veřejná zakázka byla zadávána centrálním zadavatelem městem Bohumín pro město
Bohumín a pro jeho obchodní a příspěvkové organizace.
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Petr Vícha

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v. r.

Razítko zadavatele

V Bohumíně 12. 3. 2019

