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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

 

ZADAVATEL:  Statutární město Ostrava 

Sídlem:   Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Zastoupený:  Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem 

IČO:    00845451 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019 

2. část - Dodávka zemního plynu v kategorii SO 

 

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu. 

 

1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního 

zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky 

plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 energetického zákona a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o 

Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek 

k energetickému zákonu (dále také „dodávka“). 

Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a 

distribučním soustavám a zajištění systémových služeb. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 

12 441 628,00 Kč bez DPH 

Použitý druh zadávacího řízení: 

Otevřené nadlimitní řízení 

 

2.  Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení 

Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 

a příjmení: 

Sídlo / Místo podnikání, 

popř. místo trvalého pobytu 

včetně země, z níž pochází 

IČ 

1. Pražská plynárenská, a.s. 
Národní 37, 110 00 Praha 1 – 
Nové Město 

60193492 

2. CONTE spol. s r.o. 
Ovocný trh 572/11, 110 00 
Praha 

00565342 

3. E.ON Energie, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice 7 

26078201 

4. Amper Market, a.s. 
Antala Staška 1076/33a, 140 
00 Praha 4 

24128376 

5. LAMA energy a.s. 
Gudrichova 763, 747 41 
Hradec nad Moravicí 

28262026 
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3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a 

odůvodnění jejich vyloučení 

Pořadové číslo 

nabídky 

Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno 

a příjmení: 

Sídlo / Místo podnikání, 

popř. místo trvalého pobytu 

včetně země, z níž pochází 

IČ 

3. E.ON Energie, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice 7 
26078201 

Odůvodnění: 

Nabídka dodavatele neobsahuje doklady požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

Dodavatel místo nabídky vložil do systému zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Nabídka 

dodavatele nesplňuje požadavky zadavatele a je vyřazena ze zadávacího řízení. 

 

4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, 

nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně 

odůvodnění jejich výběru 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 
LAMA energy a.s. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí 

IČO: 28262026 

Odůvodnění výběru: 

Nabídka účastníka zadávacího řízení byla na základě 

elektronické aukce vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

 

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo 

rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního 

systému 

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma 

nebo jméno a příjmení: 

Sídlo / Místo podnikání, 

popř. místo trvalého pobytu 

včetně země, z níž pochází 

IČ 

--- --- --- 

 

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

 Netýká se. 

 

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 Netýká se. 

 

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

 Netýká se. 

 

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému 

 Netýká se. 
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10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

 Netýká se. 

 

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet 

zájmů zjištěn 

 Netýká se. 

 

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 

 Netýká se. 

 

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona 

 Netýká se. 

 

14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění 

nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší 

než 7 let 

 Netýká se. 

 

 
V Ostravě dne 18. 12. 2018 


