
Písemná zpráva zadavatele

Centrální zadavatel:
Organizačně správní institut, o.p.s., IČ: 01707060
se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. O 610
zastoupená Michalem Pummerem, ředitelem

Název veřejné zakázky:
„Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro rok 2014 “

Zadavatel sepsal v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění tuto 
závěrečnou zprávu.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky

Předmětem veřejné  zakázky  je  dodávka  elektřiny  v  rámci  sdružených  služeb  dodávky  elektřiny  v 
napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 19.138 MWh 
pro rok 2014, ve složení 15.499 MWh v hladině nízkého napětí a 3.639 MWh v hladině vysokého 
napětí,  jakož  i  dodávka  zemního  plynu  v rámci  sdružených  služeb  dodávky  zemního  plynu 
v předpokládaném  souhrnném  množství  27.862  MWh  pro  rok  2014  ve  složení  17.273  MWh 
maloodběr a 10.589 MWh velkoodběr.    

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
Elektrická energie - kód CPV: 09310000-5
Zemní plyn – kód CPV: 09123000-7

Celková cena za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 14.941.036,- Kč bez DPH (jednotková 
cena činí 964  Kč/MWh bez DPH) a celková cena za dodávku elektřiny v hladině vysokého napětí činí 
3.628.083,- Kč  bez  DPH (jednotková  cena  činí  997 Kč/MWh bez  DPH).  Celková cena za  dodávku 
zemního plynu maloodběr činí 12.303.699,- Kč bez DPH (jednotková cena 704,- Kč /MWh bez DPH a 
795,- Kč/MWh bez DPH) a celková cena za dodávku zemního plynu velkoodběr činí 7.440.622,- Kč bez  
DPH (jednotková cena 698 Kč /MWh bez DPH a 797,- Kč/MWh bez DPH). Celková cena zakázky činí 
38.313.440,- Kč bez DPH.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí:
E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČ: 260 78 201
DIČ: CZ26078201
Zápis v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 
byly  s uvedeným  uchazečem  uzavřeny  smlouvy  pro  jednotlivé  podřízené  subjekty  centrálního 
zadavatele – Závěrkové listy od č. EL2013092562 do č. EL20130925179

Dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí:
EP ENERGY TRADING, a.s.



Klimentská 46, 110 02 Praha 1
IČ: 273 86 643
DIČ: CZ27386643
Zapsis v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10233

Z důvodu  předložení  nejnižší  nabídkové  ceny  za  dodávku  elektřiny  v napěťové  hladině  vysokého 
napětí byly s uvedeným uchazečem uzavřeny smlouvy pro jednotlivé podřízené subjekty centrálního 
zadavatele – Závěrkové listy od č. EL2013100906  do č. EL2013100909.
Dodávka zemního plynu – maloodběr:
Pragoplyn, a.s.
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha
IČ: 279 33 318
DIČ: CZ27933318
Zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12177

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku zemního plynu - maloodběr byly s  uvedeným 
uchazečem uzavřeny smlouvy pro jednotlivé podřízené subjekty centrálního zadavatele – Závěrkové 
listy od č. PL2013100901  do č. PL2013100957 a od č. PL20123120352 do č. PL2013120359

Dodávka zemního plynu – velkoodběr:
Pragoplyn, a.s.
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha
IČ: 279 33 318
DIČ: CZ27933318
Zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12177

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku zemního plynu - velkoodběr byly s uvedeným 
uchazečem uzavřeny smlouvy pro jednotlivé podřízené subjekty centrálního zadavatele – Závěrkové 
listy od č. PL20123100958  do č. PL2013100964 a č. PL20131203051.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel  nakoupil  dodávky  výše  uvedených  komodit  na  Českomoravské  komoditní  burze  Kladno 
(dále  jen  „ČMKBK“)  v souladu  s ustanovením  §  23  odst.  5  písm.  c)  zákona.  Zákon  o  veřejných 
zakázkách stanovuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění při splnění podmínky, že jde o  
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách. Podle ustanovení § 2 zákona č. 229/2006 Sb.,  
o komoditních burzách se burzovním obchodem rozumí koupě nebo prodej komodit, sjednané na 
burze v místnostech a hodinách určených pro burzovní shromáždění. 

Průběh jednacího řízení bez uveřejnění při nákupu komodity na burze se řídí burzovními pravidly pro  
obchodování dané komodity. Zákon o veřejných zakázkách žádné lhůty pro průběh jednacího řízení 
bez uveřejnění neupravuje, tyto jsou stanoveny burzovními pravidly. Zákon dále stanovuje výjimky pro 
průběh jednacího řízení bez uveřejnění pro případ nákupu komodity na burze - dle ustanovení § 34  
odst. 2 písm. c) zákona nevzniká žádná zadávací dokumentace, dle ustanovení § 34 odst. 5 písm. a)  
není vyžadována písemná výzva k jednání a dle ustanovení § 51 zákona dodavatel neprokazuje svou 
kvalifikaci. Dále v případě nákupu komodity na burze nemusí zadavatel dle ustanovení § 86 odst. 3  
písm. c) zákona zveřejňovat předběžné oznámení o veřejné zakázce a dle ustanovení § 156 odst. 6 
písm.  c)  nemusí  být  na  profilu  zadavatele  zveřejněno  odůvodnění  účelnosti  veřejné  zakázky,  
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických 
podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, stanovení základních a dílčích 
hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Průběh zadávacího řízení




