
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

Dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“) 
 
 
Centrální Zadavatel:  
Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ: 00279072 
 
Název veřejné zakázky:   
Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město 

Králíky zřídilo 

Druh zadávacího řízení:  
zjednodušené podlimitní řízení na základě § 25 Zákona 
 
Předmět veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen 
dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat zemní plyn z 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), v platném znění a ve smyslu vyhlášky 
Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost 
operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a 
dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.  
Odběrná místa zadavatele v celkovém počtu 30 a v celkovém množství 5 020,182 MWh v období od 1.1.2013 

do 1.1.2014. 

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, 
strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu.  
 
Cena sjednaná ve smlouvě: 3 584 410 Kč bez DPH 
 
Identifikační údaje vybraného uchazeče: EP ENERGY TRADING a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha, IČ: 27386643, 
DIČ: CZ27386643 
 
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Vybraným uchazečem byla nabídnuta nejnižší nabídková cena. 
 
Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím subdodavatele: Není plnění subdodavatelem. 
 
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: 

Obchodní jméno uchazeče  Nabídková cena (v Kč bez DPH) 

EP ENERGY TRADING, a.s. 
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 
IČ:  27386643, DIČ:  CZ27386643 

3 584 409, 94 

Pražská plynárenská, a.s. 
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ:  60193492, DIČ:  CZ60193492 

3 594 450, 31 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 254 58 302, DIČ: CZ25458302 

3 704 894, 31 

E.ON Energie, a.s. 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
IČ: 260 78 201, DIČ: CZ26078201 

3 714 934, 68 



 
Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 
Uchazeč Východočeská plynárenská, a.s., Pražská třída 702, 500 04 Hradec Králové, IČ 60108789, DIČ 
CZ60108789 byl vyloučen z konání elektronické aukce z důvodu nepotvrzení přihlášky.  
 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došli-li 
k takovému vyloučení: Žádný z uchazečů nebyl z výše uvedeného důvodu vyloučen. 
 
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li 
taková možnost využita: Možnost nebyla využita. 
 
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
 
 
 
 
 
Jana Ponocná, starostka                                               V Králíkách dne 24.1.2013 
 

ČEZ Prodej s.r.o. 
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 
IČ: 27232433, DIČ: CZ27232433 

3 724 975, 04 


