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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

dle § 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

„Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu 

pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2016“ 

Název části III.: Dodávka zemního plynu (velkoodběr) 

veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona zveřejněná ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 4. 5. 2015 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 507164 
 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
    

Zadavatel: statutární město Ostrava 
sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ 729 30 
IČ: 00845451 

 
 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst 

centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat 

zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku 

na dodavatele podle energetického zákona a vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu 

s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému 

zákonu. 

Název části III.: Dodávka zemního plynu (velkoodběr) 

Předmětem části III. veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných 

míst zadavatele s ročním odběrem nad 4200 MWh, s převzetím závazku odebrat zemní 

plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na 

dodavatele podle energetického zákona a vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu 

s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu dalších prováděcích vyhlášek 

k energetickému zákonu. 
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III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 
 

Roční spotřeba zemního plynu z odběrných 

míst nad 4 200MWh 
560 41 805 680 

Celková cena III. části veřejné zakázky je rozhodující 

pro hodnocení pořadí uchazečů a určení vítěze III. části 
41 805 680 

 

 

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE 
 

Vybraný uchazeč pro III. část veřejné zakázky: 
 

Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 

787 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení výše uvedené části veřejné 

zakázky byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 

1 písm. b) zákona. Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

Plnění prostřednictvím subdodavatele: 

 Dodavatel nebude plnit veřejnou zakázku ani žádnou z jejích částí prostřednictvím 

subdodavatele. 

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH 
NABÍDKOVÉ CENY 

 
Seznam všech uchazečů v části III. „Dodávka zemního plynu (velkoodběr)“: 

 

Pořadí Uchazeč; IČ; sídlo 
Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 
Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, sídlo: Hvězdova 
1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 78 

41 805 680,00 

2. 
Lumius, spol. s r.o., IČ: 25911945, sídlo: ul. Míru 3267, 
Frýdek-Místek, PSČ 738 01 

42 178 945,00 

3. 
Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, sídlo: Národní 37, 
Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 

42 776 169,00 

4. 
CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302 

Sídlo: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 
44 045 270,00 

5. 
Erste Energy Services, a.s., IČ: 24256692 

Sídlo: Praha - Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16000 
44 343 882,00 
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VI. VYLOUČENÍ UCHAZEČI 
 
6.1 Žádný z uchazečů nebyl zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen z důvodů podání 

mimořádně nízké nabídkové ceny. 

6.2 Ze zadávacího řízení nebyl zadavatelem vyloučen žádný z uchazečů z důvodů jiných 

než podání mimořádně nízké nabídkové ceny.  

 
 

 
VII. UVEŘEJNĚNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY 

 

Uveřejnění této písemné zprávy je provedeno zadavatelem na profilu zadavatele nejpozději 

do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. 
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