PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Forma zadávacího řízení:

„Sdružené služby dodávky zemního
plynu v kategorii střední odběr pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017 II.“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v kategorii
střední odběr od 1. 9. 2017 06:00 hod. do 1. 1. 2018 06:00 hod. do odběrných míst
zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 1 výzvy k jednání, dodavatelem,
s převzetím závazku 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
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky
Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a
dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a
distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

3. DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Z důvodu náhlého ukončení dodávek zemního plynu v kategorii střední odběr ke dni
1. 9. 2017 ze strany stávajícího dodavatele ENWOX ENERGY s.r.o., který byl vybrán
na základě zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
Ostravskou univerzitu na rok 2017, bylo nutné pro zabezpečení dodávek zemního
plynu do konce roku 2017 zajistit uzavření smlouvy s novým dodavatelem.
V důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji
nezpůsobil, nebylo možné dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, proto
bylo nezbytné v souladu s § 52 písm. b) bod 2. a § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) použít jednací řízení bez
uveřejnění.
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4. JEDNOTKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena dne 22.08.2017.
Sjednaná výše pevné jednosložkové ceny je 468,00 Kč/MWh bez DPH.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Pražská plynárenská, a.s.
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
akciová společnost
60193492
CZ60193492

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Pražská plynárenská, a.s.
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
akciová společnost
60193492
CZ60193492

Odůvodnění výběru:
Zadavatel přidělil veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění
vybranému dodavateli z důvodů uvedených v čl. 3 této Písemné zprávy zadavatele.

8. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

9. ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDKY V LISTINNÉ PODOBĚ
Zadavatel z toho důvodu, že na elektronickou administraci zamýšlí přecházet
postupně, zatím volí způsob podání nabídek v listinné podobě. Na plně elektronickou
administraci veřejných zakázek přejde v souladu s § 279 odst. 2 zákona nejpozději
18. 10. 2018.
V Ostravě dne 23. 8. 2017
Digitálně podepsal prof.

prof. MUDr. MUDr. Jan Lata, CSc.
2017.08.23
Jan Lata, CSc. Datum:
13:01:14 +02'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity
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