Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

2706/ZZ/17

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Centrální nákup zemního plynu“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000683“
Předmět veřejné zakázky: Zajištění dodávek zemního plynu pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové
organizace na období 2018 - 2019.
Cena sjednaná ve smlouvě: 21429822,96 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo:

Národní 37, Praha 1, 110 00, Ceská Republika

IČO:

60193492

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nejnižší cena dosažená v aukci na komoditní burze. Nepřesahující limitní cenu 475,- Kč/MWh bez
DPH.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Ustanovení zákona o veřejných zakázkách umožňuje použití jednacího řízení
bez uveřejnění, pokud jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách. V daném
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případě se nákup komodity uskutečnil v aukci na trhu komoditní burzy ve smyslu zákona
č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byla nahrazena
a) Poptávkou zadavatele na nákup zemního plynu, na základě které
proběhla aukce na trhu komoditní burzy PXE (dále jen „Poptávka“), pokud jde o
i. informace o předmětu veřejné zakázky a
ii. identifikační údaje zadavatele,
b) Poptávkou ve spojení s Burzovními pravidly PXE pro trh s komoditami pro konečné
zákazníky (dále jen „Burzovní pravidla“) a harmonogramem aukcí PXE, pokud jde o
i. místo, den a hodinu konání prvního jednání a
ii. termín posledního možného jednání,
iii. lhůta a místo podání nabídek
c) Poptávkou ve spojení s Burzovními pravidly, pokud jde o
i. způsob a zásady jednání
ii. údaje o hodnotících kritériích (nejnižší nabídková cena).
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Karlových Varech dne 26.10.2017
Ing. Vít Venhoda, referent, v.r.
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