PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“))

1. Označení zadavatele
Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
Zastoupená: Ing. Josefem Viktorou, starosta města
(dále jen „zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Kutná Hora a přidružené subjekty na období 1.1.
2021 až 1.1.2023 v předpokládaném souhrnném objemu 12 373,91 MWh, prostřednictvím nákupu v
aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zemní plyn - kód CPV: 09123000-7
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena sjednaná ve smlouvě (cena vítězné nabídky) činí 422,- Kč/MWh. Celková předpokládaná cena
za dodávku zemního plynu při výše uvedeném předpokládaném souhrnném objemu dodávky by činila
5 221 790,- Kč bez DPH.
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zakázka realizována dne 20. 5. 2020 formou nákupu v aukci na trhu komoditní burzy PXE.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Nejsou k dispozici. Aukce probíhá na anonymní bázi. Je znám pouze vítězný dodavatel a jeho
nabídková cena.
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nelze aplikovat, nákup proběhl v aukci na komoditní burze.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Název:

Pražská plynárenská, a.s.

Se sídlem:

Národní 37, Praha 1, 11000, Česká Republika

IČ:

60193492

Odůvodnění: Nejnižší cena dosažená v aukci na komoditní burze.
8. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ umožňuje použití jednacího řízení bez uveřejnění, pokud jde o
dodávky kupované na komoditních burzách. V daném případě se nákup komodity uskutečnil v aukci
na trhu komoditní burzy PXE ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byla nahrazena poptávkou zadavatele na
nákup zemního plynu, na základě které proběhla aukce na trhu komoditní burzy PXE ve spojení
s Burzovními pravidly PXE pro trh s komoditami pro konečné zákazníky.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nelze aplikovat, nákup proběhl v aukci na komoditní burze.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Veřejnou zakázku nebylo možné rozdělit na části vzhledem k povaze zakázky.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Nepožadováno prokázání obratu.

V Kutné Hoře dne 29.5.2020

podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Viktora
Datum: 2020.06.01
Viktora 07:32:56 +02'00'
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podpis Zadavatele

