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Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX024X2HC*

Naše čj.: MUSP 33816/2020
Naše sp. zn.: 15072/2020 MJP/LESA

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

1.

Označení zadavatele

Veřejný zadavatel podle §4 odst. 1 písm. d) zákona
Obchodní název
Sídlo
IČ, DIČ

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
00303461, CZ00303461

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

2.

Název veřejné zakázky

„Centralizovaný nákup zemního plynu pro rok 2021 a 2022 na ČMKB Kladno“
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup zemního plynu pro rok 2021 a 2022 na
Českomoravské komoditní burze v Kladně pro obce Šumperk, Jeseník, Mohelnice, Česká Ves a
jejich příspěvkové organizace.
3.

Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):
CPV: 09123000-7 Zemní plyn
4.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh)
v předpokládaném souhrnném množství 18 092 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení
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16 704 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 1 388 MWh v režimu
velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí
6 932 160,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 415,- Kč/MWh)
a celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí
563 528,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 406,- Kč/MWh). Celková
cena zakázky činí 7 495 688,- Kč bez DPH.

5.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
do 630 MWh (maloodběr):
Obchodní firma

IČ

Sídlo

Pražská plynárenská, a.s.

60193492

Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku zemního plynu pro odběr
do 630 MWh byly s uvedeným uchazečem uzavřeny smlouvy – Závěrkové listy
č. PL-20200312-1452-1 - PL-20200312-1452-31.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (velkoodběr):
Obchodní firma

IČ

Sídlo

CENTROPOL ENERGY, a.s.

25458302

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh byla s uvedeným uchazečem uzavřena smlouva – Závěrkový list
č. PL-20200312-1453-1.
6.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel nakoupil dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen
„ČMKBK“) v souladu s § 64 písm. c) zákona.
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje v § 64 možnost použití jednacího řízení bez
uveřejnění při splnění podmínky, že jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních
burzách. Podle § 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách 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.
Zákon o zadávání veřejných zakázek žádné lhůty pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění
neupravuje, tyto jsou v případě nákupu na komoditní burze stanoveny burzovními pravidly.
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Zákon 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 elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny.
Písemná výzva uchazečům k podání nabídky a její zákonem požadovaný obsah je v případě
nákupu na komoditní burze v plném rozsahu nahrazen Příkazem k obchodování ČMKBK,
Burzovním listingem ČMKBK a Burzovními pravidly ČMKBK, tzn. že
a) informace o předmětu zakázky jsou obsaženy v Příkazu k obchodování
na ČMKBK a Burzovním listingu ČMKBK
b) identifikační údaje zadavatele jsou obsaženy v Příkazu k obchodování
na 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.
7.

Průběh zadávacího řízení

Zadavatel uzavřel Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se
společností FIN-servis, a.s, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb dohodce při
zastupování zadavatele při burzovních obchodech (nákup elektřiny a plynu) na
Českomoravské komoditní burze Kladno a při všech úkonech s tím souvisejících.
Dne 31.3.2016 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 zemního plynu, na
základě kterých Dohodce zpracoval Příkazy k obchodování na ČMKBK (Přihlášky aukcí),
a to
a) Přihlášku aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pro odběr do 630 MWh (Plyn – maloodběr).
b) Přihlášku aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (Plyn – velkoodběr)
Přihlášky aukcí byly podepsány zadavatelem a byly makléřem dohodce v souladu
s Burzovními pravidly ČMKBK předány do Registračního centra ČMKBK.
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Přihlášky aukcí byly Registračním centrem ČMKBK přeneseny do veřejného listingu, který
byl zveřejněn na webových stránkách ČMKBK a dále do Informací o aukci k obchodování
zemního plynu (Burzovního listingu ČMKBK), které byly Registračním centrem ČMKBK
poskytnuty zaregistrovaným dodavatelům. Registrační centrum ČMKBK k 12.3.2020
registruje pro komoditu plyn 13 zaregistrovaných dodavatelů.
Obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu se
uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 12.3.2020 formou elektronických poptávkových
aukcí.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská
plynárenská, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 415,- Kč/MWh, což
představuje celkovou cenu 6 932 160,- Kč bez DPH.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel
CENTROPOL ENERGY, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 406,- Kč/MWh,
což představuje celkovou cenu 563 528,- Kč bez DPH.
Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedeným uzavřeným burzovním obchodům
Závěrkové listy, které při obchodování na ČMKBK nahrazují kupní smlouvu a jsou
podepsány příslušnými makléři ČMKBK. Tímto byly burzovní obchody uzavřeny a byly
založeny smluvní vztahy mezi odběrateli a příslušnými dodavateli.
Výsledky obou částí veřejné zakázky musí být zadavatelem zveřejněny v Informačním
systému o veřejných zakázkách prostřednictvím formuláře Oznámení o výsledku zadávacího
řízení.
V Šumperku dne: 25. 3. 2020
Mgr. Tomáš Spurný, starosta
zastoupený Ing. Martou Novotnou, 1. místostarostkou
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