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/40045/2021/OSD/DeD
Nákup elektrické energie pro období r. 2022 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. 2022 pro odběrná místa odběratele město Bohumín jako
centrálního zadavatele a současně pro odběrná místa obchodních společností a příspěvkových
organizací města Bohumín. Jmenovitě se jedná o obchodní společnosti 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:

2 600 Kč/MWh bez DPH

Sjednané množství dodané elektrické energie: 4 624,855 MWh
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 12 024 623 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:
jednací řízení bez uveřejnění, dle § 64 písm. c), ZZVZ, dodávky
kupované na komoditní burze.
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

Centropol Energy, a. s.

IČ

25458302

Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Vaničková 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

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
Podpis oprávněné osoby zadavatele

Ing. Petr Vícha
v.r.

Razítko zadavatele
Otisk razítka

V Bohumíně, 15. 9. 2021

