PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Centrální Zadavatel: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41Petřvald, IČ: 00297593
Název veřejné zakázky: Nákup elektřiny na Komoditní Burze PROFIT pro město Petřvald a jeho příspěvkové
organizace
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst
zadavatele zákazníkovi 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), v platném znění a ve smyslu vyhlášky
Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za
činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném
znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění z napěťové hladiny NN od 1.1.2013 do
31.12.2014 v předpokládané výši 1 555,728 MWh (777,864 MWh/rok).
Cena sjednaná ve smlouvě: 1 811 590,46 Kč bez DPH
Identifikační údaje vybraného uchazeče: CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 25458302, DIČ: CZ25458302
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Vybraným uchazečem byla nabídnuta nejnižší nabídková cena.
Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím subdodavatele: není plnění subdodavatelem.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: údaje nejsou známé, nákup realizován na
komoditní burze.
Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
žádný z uchazečů nebyl vyloučen.
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došli-li
k takovému vyloučení: žádný z uchazečů nebyl vyloučen.
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li
taková možnost využita: nebyl použit soutěžní dialog ani jednací řízení s uveřejněním, bylo použito jednací
řízení bez uveřejnění. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanovuje v § 23 možnost zadání veřejné
zakázky formou nákupu na komoditní burze, a to při splnění podmínky, že jde o dodávky nabízené a kupované
na komoditních burzách.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: zadávací řízení nebylo zrušeno.

Jarmila Skálová, starosta

V Petřvaldě dne 20.12.2012

