PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“))

1. Označení zadavatele
Město Cheb
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starosta města
(dále jen „zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Sdružené služby dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí pro město Cheb a
přidružené subjekty na období 1.1.2021 až 31.12.2023 v předpokládaném souhrnném objemu
5 317,935 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Elektrická energie - kód CPV: 09310000-5
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Sjednaná jednotková cena určená dle pravidel níže. Konečná hodnota veřejné zakázky bude
součtem skutečné spotřeby elektrické energie a sjednané jednotkové ceny.
Výsledná jednotková cena dodávky komodity pro každé dílčí dodávkové období se vypočte jako
aritmetický průměr cen všech kroků fixace (tranší) vztahujících se k danému dílčímu dodávkovému
období. Cena kroku fixace je dána jako součet přičítacího koeficientu ve výši 125 Kč/MWh a ceny
Referenčního kontraktu, vůči které je cena elektřiny zafixována pro daný krok fixace. Cenou
Referenčního kontraktu, vůči které je cena elektřiny zafixována pro daný krok fixace, je aktuální
nejnižší prodejní cena Referenčního kontraktu na trhu skupiny EEX v čase fixace. Dílčími
dodávkovými obdobími jsou (a) 01.01.2021 – 31.12.2021, (b) 01.01.2022 - 31.12.2022 a (c)
01.01.2023 - 31.12.2023. Referenčním kontraktem je (a) pro dílčí dodávkové období 01.01.2021 –
31.12.2021 kontrakt F PXE CZ BL CAL-21 obchodovaný na příslušné platformě skupiny EEX a (b)
pro dílčí dodávkové období 01.01.2022 – 31.12.2022 kontrakt F PXE CZ BL CAL-22 obchodovaný
na příslušné platformě skupiny EEX a (c) pro dílčí dodávkové období 01.01.2023 – 31.12.2023
kontrakt F PXE CZ BL CAL-23 obchodovaný na příslušné platformě skupiny EEX Pro dodávkové
období roku 2021 se provedou 2 kroky fixace a pro následující roky 4 kroky fixace. Maximální počet
fixačních kroků za den v každém dílčím dodávkovém období činí 2 kroky pro rok 2021 a 4 kroky pro
rok 2022 a 2023. Pro rok 2021 objem 1 fixačního kroku činí 886,323 MWh a pro rok 2022 a 2023
objem 1 fixačního kroku činí 443,161 pro rok. Pro přepočet ceny Referenčního kontraktu na českou
korunu se použije devizový kurz CZK/EUR České národní banky vyhlášený v den fixace, a není-li
tento kurz v den, kdy byla provedena fixace k dispozici, použije se poslední kurz vyhlášený ČNB.
Jednotlivé nákupní kroky budou evidovány v aplikaci PARC.
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zakázka realizována dne 2.11. 2020 formou nákupu v aukci na trhu komoditní burzy PXE.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Nejsou k dispozici. Aukce probíhá na anonymní bázi. Je znám pouze vítězný dodavatel a jeho
nabídková cena.

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nelze aplikovat, nákup proběhl v aukci na komoditní burze.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Název:

Pražská plynárenská, a.s.

Se sídlem:

Národní 37, Praha 1, 11000, Česká Republika

IČ:

60193492

Odůvodnění: Nejnižší cena dosažená v aukci na komoditní burze.
8. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ umožňuje použití jednacího řízení bez uveřejnění, pokud jde o dodávky
kupované na komoditních burzách. V daném případě se nákup komodity uskutečnil v aukci na trhu
komoditní burzy PXE ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byla nahrazena poptávkou zadavatele na
nákup zemního plynu, na základě které proběhla aukce na trhu komoditní burzy PXE ve spojení
s Burzovními pravidly PXE pro trh s komoditami pro konečné zákazníky.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nelze aplikovat, nákup proběhl v aukci na komoditní burze.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Veřejnou zakázku nebylo možné rozdělit na části vzhledem k povaze zakázky.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Nepožadováno prokázání obratu.

