PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Název veřejné zakázky: „DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU”
2. Zadávací řízení: jednací řízení s uveřejněním
3. Hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena bez DPH

4. Identifikační údaje o zadavateli, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve
smlouvě

Sektorový zadavatel
Sídlo zadavatele

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
49455842

IČ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele.
Cena sjednaná ve smlouvě je 18.206.339,80 Kč (bez DPH).
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a
uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna subdodavatelsky
Název/obchodní firma: E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6,
PSČ 370 49
Hodnocení nabídek, z něhož je patrné pořadí nabídek:

Nabídky byly hodnoceny dle základního kritéria nejnižší nabídková cena s DPH. Byly
seřazeny podle výše nabídkové ceny, od nejnižší po nejvyšší. V rámci jednání probíhalo
snižování nabídkových cen obsažených v nabídkách.
Výsledek hodnocení provedeného zadavatelem na základě výsledku jednání – konečné
pořadí nabídek je toto:
Konečné

Firma

Sídlo

pořadí
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Identifikační
číslo

Celková
nabídková
cena bez DPH

nabídky
1.

2.

E.ON Energie,
a.s.

Jihomoravská
plynárenská,
a.s.

České Budějovice,
F.A.Gerstnera
2151/6,
PSČ 370 49

260 78 201

Brno, Plynárenská
499/1, PSČ 657 02

499 70 607

18.206.339,80
Kč

18.226.601,80
Kč

Pozn. Uvedené ceny zahrnují poplatky za distribuci a daň z plynu.
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna subdodavatelsky.
6. Seznam a identifikační údaje dodavatelů, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení
Z důvodů neprokázání splnění kvalifikace nebyl žádný uchazeč vyloučen.
Z důvodů nesplnění zadávacích podmínek nebyla žádná nabídka vyřazena.
7. Odůvodnění uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou
Žádný uchazeč nebyl v tomto řízení vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

8. Identifikační údaje všech dodavatelů a jejich nabídková cena
Průběžné

Firma

Sídlo

Identifikační
číslo

pořadí
nabídky
1.

2.

Jihomoravská
plynárenská,
a.s.

Brno, Plynárenská
499/1, PSČ 657 02

499 70 607

E.ON Energie,
a.s.

České Budějovice,
F.A.Gerstnera
2151/6,
PSČ 370 49

260 78 201

Celková
nabídková
cena bez DPH

18.782.475,80
Kč

- Strana 2 z 3 -

19.259.329,Kč

Pozn. Uvedené ceny zahrnují poplatky za distribuci a daň z plynu.
Tyto ceny byly dodavateli snižovány v rámci jednání formou „listinné aukce“ do podoby
stanovené výše.
9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení, důvod zrušení zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení s uveřejněním v obecném zadávacím řízení
pro sektorové zadavatele, a to jednacím řízení s uveřejněním
Smlouva s výše uvedeným dodavatelem byla podepsána formálně 15. 11. 2012 s formálními
úpravami provedenými dne 28. 11. 2012.
V Brně dne 5. prosince 2012

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ing. Zbyněk
Štika

Digitálně podepsal Ing. Zbyněk Štika
DN: c=CZ, o=VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST BRNO, a.s. [IČ 49455842], ou=039,
cn=Ing. Zbyněk Štika, serialNumber=P79645
Datum: 2012.12.10 07:00:54 +01'00'
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