Úřad vlády České republiky
Odbor technicko-hospodářský
Č.j.: 11750/2018-OTH-40

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády na zbývající období
roku 2018 a roky 2019 a 2020: 2. část „Dodávky elektřiny – otevřené řízení“
Dle § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Označení zadavatele

Předmět veřejné
zakázky

Česká republika – Úřad vlády České republiky
Sídlo

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

Zastoupený

Mgr. Zdeňkou Kábrtovou,
ředitelkou Odboru technicko-hospodářského

IČO

00006599

Předmětem této části veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení je fyzická
dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí a vysokého napětí s převzetím závazku odebrat elektřinu
z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele
podle zákona č. 458/2000 Sb., o Podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb.,
o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu
s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu
ve znění pozdějších předpisů.
Dodávka elektřiny bude probíhat do celkem 10 odběrných míst zadavatele.
Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek je uvedena ve smlouvě
uveřejněné na profilu zadavatele.
pro distribuční sazbu C 25d a C 26d
nízký tarif (NT)

Jednotková cena
sjednaná
ve smlouvě pro
hladinu nízkého
napětí za MWh –
bude hrazena
skutečná spotřeba

pro distribuční sazbu C 25d a C 26d
vysoký tarif (VT)

pro distribuční sazbu C 01d, C 02d
a C 03d vysoký tarif (VT)
Jednotková cena sjednaná ve smlouvě pro hladinu
vysokého napětí za MWh – bude hrazena skutečná
spotřeba

bez DPH

1.400,00 Kč

s DPH

1.694,00 Kč

bez DPH

1.400,00 Kč

s DPH

1.694,00 Kč

bez DPH

1.400,00 Kč

s DPH

1.694,00 Kč

bez DPH

1.348,00 Kč

s DPH

1.631,08 Kč

Dle § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ:
Použitý druh zadávacího řízení

otevřené řízení

Dle § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Označení účastníků zadávacího řízení
Č.

Obchodní firma / název / jméno
a příjmení

1.

Pražská plynárenská a.s.

2.

Amper Market, a.s.

3.

Pražská energetika, a.s.

IČO

Sídlo
Národní 37
110 00 Praha 1, Nové Město
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4, Krč
Na hroudě 1492/4
100 00 Praha 10, Vršovice

60193492
24128376
60193913

Dle § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Obchodní firma/
název/
jméno a příjmení

Č.

IČO

Sídlo

Důvod vyloučení

--Dle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ:
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Č.

1.

Obchodní firma/
název/
jméno a příjmení
Pražská
plynárenská a.s.

Sídlo

Národní 37
110 00 Praha 1,
Nové Město

IČO

Odůvodnění výběru

60193492

Dodavatel splnil všechny zákonem
i zadavatelem požadované
podmínky účasti v zadávacím
řízení a jeho nabídka byla
ekonomicky nejvýhodnější.

Dle § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ:
Označení poddodavatelů, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název /
jméno a příjmení

Sídlo

IČO

--Dle § 217 odst. 2 písm. g) až i) ZZVZ:
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění,
zjednodušeného režimu nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
---
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Dle § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ:
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
--Dle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ:
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
--Dle § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ:
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Jméno, příjmení,
případně funkce

Přijaté opatření
---

Dle § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části. V tomto zadávacím řízení byla zadávána 2. část veřejné
zakázky. Předmět plnění této části veřejné zakázky je svým rozsahem tak malý, že umožňuje účast
malých a středních podniků i bez dalšího dělení veřejné zakázky na části. Zároveň se jedná o plnění spolu
natolik věcně související, že by dalším rozdělením vznikaly zadavateli další neodůvodněné náklady
při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.
Dle § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ:
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu
---

V Praze

Mgr. Zdeňka
Kábrtová

Podepsal Mgr. Zdeňka Kábrtová
DN: cn=Mgr. Zdeňka Kábrtová,
c=CZ, o=Úřad vlády České
republiky [IČ 00006599], ou=90939,
email=kabrtova.zdenka@vlada.cz
Datum: 2018.10.22 09:40:45 +02'00'

Mgr. Zdeňka Kábrtová
ředitelka Odboru technicko-hospodářského
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