Úřad vlády České republiky
Odbor technicko-hospodářský
Č.j.: 12916/2018-OTH-31

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 plynu pro objekty Úřadu vlády na roky 2019 a 2020“
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. Květoslavou Hlistovou,
zástupkyní ředitele Odboru technicko-hospodářského

IČO

00006599

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběrná místa se spotřebou
zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 3490 MWh pro rok 2019
a 2020, ve složení 2104 MWh v kategorii maloodběr a 1386 MWh v kategorii
velkoodběr, s převzetím závazku zájemce odebrat zemní plyn z plynárenské
distribuční 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 č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění
pozdějších předpisů, a ve smyslu dalších prováděcích vyhlášek k energetickému
zákonu.
Dodávka zemního plynu bude probíhat do celkem 10 odběrných míst zadavatele.
Stávající pevná roční rezervovaná kapacita za odběrné místo v kategorii
velkoodběr činí 737 m3.
Podrobná specifikace odběrných míst a dodávek je uvedena ve smlouvě
o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie maloodběr do 630
MWh/rok) a smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, které jsou uveřejněny
na profilu zadavatele.

Jednotková cena sjednaná ve smlouvě pro kategorii
maloodběr – bude hrazena skutečná spotřeba

Jednotková cena sjednaná ve smlouvě pro kategorii
velkoodběr – bude hrazena skutečná spotřeba

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

otevřené řízení

bez DPH

590,00 Kč

s DPH

713,90 Kč

bez DPH

588,00 Kč

s DPH

711,48 Kč

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

Obchodní firma / název / jméno
a příjmení

Sídlo

IČO

1.

E.ON Energie, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice 7

26078201

2.

Pražská plynárenská a.s.

Národní 37
110 00 Praha 1, Nové Město

60193492

3.

Pražská energetika, a.s.

4.

CONTE spol. s r.o.

5.

Amper Market, a.s.

Na hroudě 1492/4
100 00 Praha 10, Vršovice
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1, Staré Město
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4, Krč

60193913
00565342
24128376

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.

Sídlo

IČO

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
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.
Květoslav
a Hlistová

Digitálně podepsal
Mgr. Květoslava
Hlistová
Datum: 2018.12.17
14:50:41 +01'00'

Mgr. Květoslava Hlistová
zástupkyně ředitele Odboru technicko-hospodářského
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