NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č.j.: 2019/122378/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní, a Ing. Pavlem
Veselkou, ředitelem odboru technického
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou
národní banku.
Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 samostatné části takto:
část A) VZ – dodávky elektřiny
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního
úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících
služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném ročním
množství cca 7900 MWh a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační
soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi
trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
přepisů, a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění
pozdějších předpisů.

Podrobná specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky, bližší podmínky plnění
a uvedení velkoodběrných a maloodběrných míst jsou uvedeny v příloze č. 1A
zadávací dokumentace – Návrh smlouvy – elektřina. Vyúčtování dodávek elektřiny
u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle skutečně odebraného
množství.
část B) VZ – dodávky zemního plynu
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu (v režimu smlouvy
o sdružených službách dodávky zemního plynu) na období od 1. 1. 2020 od 6:00 hod.
do 1. 1. 2021 do 6:00 hod. v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality
dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů
v předpokládaném množství za uvedené období cca 4300 MWh s převzetím závazku
zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční 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 a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších přepisů, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického
regulačního úřadu v platném znění.
Podrobná specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky, bližší podmínky plnění
a uvedení odběrného místa zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1B zadávací
dokumentace – Návrh smlouvy – zemní plyn. Jedná se o odběrné místo č. 221362 v ul.
Na Příkopě 28, Praha 1 (měřící místa jsou v ul. Senovážná 3, Praha 1 (cca 4,16
GWh/rok) a na Senovážném náměstí 30, Praha 1 (cca 0,14 GWh/rok). Vyúčtování
dodávek zemního plynu u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle
skutečně odebraného množství.
Cena sjednaná ve smlouvě pro část A) veřejné zakázky – dodávky elektřiny:
Cena za dodávku elektřiny bude stanovena jako součin skutečně odebraného množství
elektřiny v odběrných místech a jednotkové ceny za 1 MWh ve výši 1.468,99 Kč
bez DPH.
Cena sjednaná ve smlouvě pro část B) veřejné zakázky - dodávky plynu:
Cena za sdruženou službu dodávky plynu se skládá z ceny za distribuci a z ceny
za ostatní služby dodávky.
Cena za ostatní služby dodávky je dodavatelem stanovena jako pevná jednosložková
cena a obsahuje cenu za přepravu plynu, za strukturování a za skutečně odebrané
množství. Výše této pevné jednotkové ceny pro dobu trvání této smlouvy činí
505,41 Kč/MWh. Uvedená cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, bez daně
z plynu a poplatku za služby Operátora trhu. DPH, daň z plynu ve smyslu zákona
číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, a poplatek
za služby Operátora trhu bude k uvedeným cenám připočítáván dle platné legislativy a
dle platného a účinného cenového rozhodnutí ERÚ.
II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.

III. Označení účastníků zadávacího řízení:
v rámci části A) veřejné zakázky – dodávky elektřiny:
Pořadí
nabídek

1.

2.

3.

4.

5.

Účastník

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

LAMA energy a.s.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 28262026
Pražská energetika, a.s.
Na hroudě 1492/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
IČO: 60193913
Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 60193492
Amper Market, a.s.
Na poříčí 1046/24
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 24128376
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25846159

11 605 021

11 605 100

12 031 700

13 035 000

13 430 000

v rámci části B) veřejné zakázky – dodávky zemního plynu:
Pořadí
nabídek

1.

2.

3.

4.

Účastník
LAMA energy a.s.
Gudrichova 763
747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 28262026
Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 60193492
Pražská energetika, a.s.
Na hroudě 1492/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
IČO: 60193913
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 00565342

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

2 173 263

2 173 435

2 184 400

2 317 700

5.

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25846159

3 010 000

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl v žádné části vyloučen žádný účastník.
V. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
v rámci části A) veřejné zakázky – dodávky elektřiny:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma účastníka:
IČO:

LAMA energy a.s.
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
akciová společnost
28262026

v rámci části B) veřejné zakázky – dodávky plynu:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma účastníka:
IČO:

LAMA energy a.s.
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
akciová společnost
28262026

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Po hodnocení nabídek (nabízených cen) pro každou část veřejné zakázky zadavatel
zavedl výsledky hodnocení do el. aukce jako výchozí stav a vyzval všechny účastníky,
aby podali nové aukční hodnoty do el. aukce.
Na základě nabídkových cen, které byly pro každou část veřejné zakázky výsledkem
aukce, provedla hodnotící komise pro každou část veřejné zakázky hodnocení nabídek
podle ekonomické výhodnosti nabídek, kdy hodnotícím kritériem pro zadání každé
části veřejné zakázky byla dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší celková nabídková cena
v Kč bez DPH.
Zadavatel poté pro každou část veřejné zakázky rozhodl o výběru nejvýhodnější
nabídky účastníka, jehož nabídka byla vždy v rámci dané části podle výše uvedeného
hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč bez DPH.
VII. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Zadavateli není znám žádný poddodavatel dodavatele.

VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek a následnou účast v el. aukci pro všechny části
veřejné zakázky pouze elektronicky.
V Praze dne 22. listopadu 2019
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

