PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
DLE § 217 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH („ZZVZ“)
Zadavatel: Město Nový Bor se sídlem náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ: 00260771
Název veřejné zakázky a použitý druh zadávacího řízení: Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový
Bor na roky 2019 a 2020, zahájená dne 11. 09. 2018 v otevřeném řízení v certifikovaném elektronickém
nástroji dostupném na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
a)
předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených
služeb včetně zajištění distribuce v době od zahájení 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v celkovém
předpokládaném rozsahu 7 956 MWh MO a 40 098 MWh VO.
b)
cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
32 965 044,- Kč bez DPH, tj. 39 887 703,24 Kč včetně DPH
c)
označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka s pořadovým číslem 1
Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492
Nabídka s pořadovým číslem 2
Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 24128376
Nabídka s pořadovým číslem 3
CONTE spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00565342
d)
XXX

označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

e)
označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru
Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492
Účastník splnil podmínky účasti pro danou veřejnou zakázku dle požadavků zadavatele stanovených
Zadávací dokumentací.
Hodnocení nabízených cen proběhlo prostřednictvím elektronické aukce (podle § 120 a 121 ZZVZ) podle
nejnižší nabídkové cena bez DPH, kdy předmětem elektronické aukce byla celková nabídková cena v Kč bez
DPH.
Komise posoudila cenu, že není mimořádně nízká.
Komise doporučila vybrat jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka zadávacího řízení Pražská
plynárenská, a.s.
f)
XXX

označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi

g)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
XXX
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h)
XXX

odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

i)
XXX

odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

j)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k
tomuto došlo
XXX
k)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
XXX
l)
XXX

soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

m)
pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
Veřejnou zakázku není možné rozdělit na části, tvoří funkční celek.
n)
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud
je neuvedl v zadávací dokumentaci.
XXX
Zpracovala a elektronicky podepsala: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
Dne 17. 12. 2018
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