Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:
„Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové
organizace“
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
OVZ/2018/0027
Z2018-022760
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:
Adresa profilu zadavatele:

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8 (centrální zadavatel)
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2
Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka
zemního plynu včetně služeb spojených s těmito
dodávkami.
CPV kód: 09123000-7

Celková cena sjednaná ve smlouvě:

11 104 853,50Kč bez DPH za 24 měsíců
(cena za 1 MWH: 650,-Kč bez DPH)

Označení účastníků zadávacího řízení:
Firma nebo název uchazeče
Pražská plynárenská, a.s.
CONTE spol. s r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Amper Market, a.s.

Sídlo:
Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ
110 00
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00
Praha 1
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labemcentrum, 400 01 Ústí nad Labem
Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00
Praha 4

IČO:
601 93 492
005 65 342
254 58 302
241 28 376

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Nikdo z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Firma nebo název uchazeče
Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo:

IČO:

Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ
110 00

601 93 492

Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, základním hodnotícím kritériem byla
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za 24 měsíců.
Účastníci zadávali ceny ke dvěma cenovým položkám, a sice „Maloodběr“ a „Střední odběr.
Nejvýhodnější nabídku v elektronické aukce podal účastník Pražská plynárenská a.s.
Tento účastník zadávacího řízen splnil veškeré požadavky zadavatele a splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení.
Označení poddodavatele dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky použil elektronické prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střed zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů.
Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, jedná se o dodávku zemního plynu pro určité
období, tedy o funkční celek v časové souvislosti, k rozdělení na části neshledal zadavatel důvod.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 3. 12. 2018

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

