Písemná zpráva zadavatele
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

I.

Identifikační údaje zadavatele
Název centrálního zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupené:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
starostou Bc. Robertem Stržínkem

Pověřující zadavatelé:
Název veřejného zadavatele č. 1:
Sídlo:
IČO:

Kulturní
zařízení
města
Valašské
příspěvková organizace
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
00368946

Název veřejného zadavatele č. 2:
Sídlo:
IČO:

Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek
Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí
00535109

Název veřejného zadavatele č. 3:

Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí
00851761

Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 4:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 5:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 6:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 7:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 8:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 9:
Sídlo:
IČO:

Meziříčí,

Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí
00851779
Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Žerotínova 376, 757 01 Valašské Meziříčí
45211353
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres
Vsetín, příspěvková organizace
Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí
45211451
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Štěpánov 658
okres Vsetín, příspěvková organizace
Šafaříkova 658, 757 01 Valašské Meziříčí
45211469
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Kraiczova 362,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Kraiczova 362, 757 01 Valašské Meziříčí
47863757
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419,
okres Vsetín, příspěvková organizace
J. K. Tyla 419, 757 01 Valašské Meziříčí
47863765
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Název veřejného zadavatele č. 10:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 11:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 12:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 13:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 14:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 15:
Sídlo:
IČO:
Název veřejného zadavatele č. 16:
Sídlo:
IČO:

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Janáčkova
768,
757
01
Valašské
Meziříčí
47863773
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova
160, okres Vsetín, příspěvková organizace
Seifertova 160, 757 01 Valašské Meziříčí
47863781
Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace
Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí
64123421
Městské lesy a zeleň, s.r.o.
V Sadě 726, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí
64615723
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Hrachovec 210, 757 01 Valašské Meziříčí
70920702
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Podlesí 234,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Podlesí 234, 757 01 Valašské Meziříčí
70920711
Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí
75046440

II. Identifikace veřejné zakázky
Název:
Druh podle předmětu:
Druh podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Odpovědná osoba zadavatele:

„Nákup elektrické energie pro období od 01. 01. 2020
do 31. 12. 2021“
Dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka
JŘBU dle § 64 písm. c) ZZVZ
JUDr. Alena Schattke

III. Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v
napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 385 MWh pro rok 2020 a
rok 2021.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Elektrická energie - kód CPV: 09310000-5
Celková cena za dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině
nízkého napětí činí 9 066 700,- Kč bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 1 420,- Kč/MWh).
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IV. Identifikační údaje vybraného dodavatele
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v
předpokládaném souhrnném množství 6 385 MWh:
Obchodní firma
Pražská plynárenská, a.s.

IČO

Sídlo

60193492

Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
byly
s uvedeným
účastníkem
uzavřeny
smlouvy
–
Závěrkové
listy
č. EL-20190513-1539-1 - EL-20190513-1539-17.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění
Centrální zadavatel a veřejný zadavatel uzavřeli v souladu s §9 ZZVZ smlouvu za účelem
centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejíž předmětem jsou dodávky kupované na
komoditních burzách ve smyslu § 64 písm. c) ZZVZ, který umožňuje použití jednacího řízení bez
uveřejnění.
Podle §2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů se
burzovním obchodem rozumí koupě nebo prodej komodit, sjednané na burze v místnostech a
hodinách určených pro burzovní shromáždění. Tento zákon rovněž stanovuje podmínky pro vznik a
vlastní fungování komoditní burzy.
ZZVZ žádné lhůty pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění neupravuje, tyto jsou v případě nákupu
na komoditní burze stanoveny burzovními pravidly.
ZZVZ dále stanovuje výjimky pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění pro případ nákupu komodity
na burze – není zapotřebí předběžné oznámení, odůvodnění zakázky, nevzniká žádná zadávací
dokumentace ani dodavatel neprokazuje svou kvalifikaci. Celý průběh jednacího řízení bez uveřejnění
při nákupu komodity na burze se řídí burzovními pravidly pro obchodování dané komodity, v tomto
případě zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu.
Písemná výzva účastníkům k podání nabídky a její zákonem požadovaný obsah jsou v případě
nákupu na komoditní burze v plném rozsahu nahrazeny Přihláškou aukce ČMKBK, Burzovním
listingem ČMKBK a Burzovními pravidly ČMKBK, tzn. že:
a) informace o předmětu zakázky jsou obsaženy v Přihlášce aukce ČMKBK
a Burzovním listingu ČMKBK,
b) identifikační údaje zadavatele jsou obsaženy v Přihlášce aukce ČMKBK
a Burzovním listingu ČMKBK,
c) místo, den a hodina konání prvního jednání – místo burzovního shromáždění
je uvedeno v Burzovních pravidlech ČMKBK (elektronický parket), den
a hodina jsou uvedeny v Burzovním listingu ČMKBK,
d) způsob a zásady jednání – obchodování v prostředí elektronické aukce je
uvedeno a popsáno v Burzovních pravidlech ČMKBK,
e) termín posledního možného jednání – termín ukončení elektronické aukce je
uveden v Burzovních pravidlech ČMKBK,
f) lhůta a místo podání nabídek – je uvedeno v Burzovních pravidlech ČMKBK,
dle kterých podávají účastníci své cenové nabídky v průběhu a v čase konání
elektronické aukce,
g) údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v Burzovních pravidlech ČMKBK,
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
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V. Průběh zadávacího řízení
Zadavatel uzavřel Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FINservis, a.s, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb dohodce při zastupování zadavatele při
burzovních obchodech (nákup elektřiny) na Českomoravské komoditní burze Kladno a při všech
úkonech s tím souvisejících.
Dne 25. 3. 2011 byl zadavatel na základě Žádosti o zařazení zájemce do Evidence účastníků
obchodování ČMKBK zařazen Registračním centrem ČMKBK do Evidence účastníků obchodování
ČMKBK s plynem. Společně s Potvrzením o zařazení do Evidence účastníků obchodování ČMKBK
byly zadavateli předány přihlašovací údaje do elektronického systému (autorizační kódy a hesla) a
zároveň byl zadavatel zaveden Registračním centrem ČMKBK do elektronického obchodního
systému bez práva aktivně se účastnit průběhu elektronické poptávkové aukce.
Dohodce ve spolupráci se Zadavatelem shromáždil údaje o odběrech elektřiny, na základě kterých
Dohodce zpracoval Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
v napěťové hladině nízkého napětí na ČMKBK.
Příkaz k obchodování byl podepsán zadavatelem a makléřem dohodce v souladu s Burzovními
pravidly ČMKBK předán do Registračního centra ČMKBK.
Příkaz k obchodování byl Registračním centrem ČMKBK přenesen do veřejného listingu, který byl
zveřejněn na webových stránkách ČMKBK a dále do Informace o aukci k obchodování elektřiny
(Burzovního listingu ČMKBK), která byla Registračním centrem ČMKBK poskytnuta zaregistrovaným
dodavatelům. Registrační centrum ČMKBK k 13. 5. 2019 registruje pro komoditu elektřina 11
zaregistrovaných dodavatelů.
Obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého
napětí se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 27. 6. 2018 formou elektronické poptávkové
aukce.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v
napěťové hladině nízkého napětí nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s., a to
jednotkovou cenu za silovou elektřinu 1 420,- Kč/MWh, což představuje celkovou cenu 9 066 700,-Kč
bez DPH.
Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedenému uzavřenému burzovnímu obchodu
Závěrkové listy, které při obchodování na ČMKBK nahrazují kupní smlouvu a jsou podepsány
příslušnými makléři ČMKBK. Tímto byl burzovní obchod uzavřen a byly založeny smluvní vztahy mezi
odběrateli a příslušným dodavatelem.

Ve Valašském Meziříčí dne 5. 6. 2019

Bc. Robert Stržínek
starosta
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