ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka: „Dodávka zemního plynu formou centrálního zadávání
pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace,“
ev. č. v ISVZUS: 60065520
podle § 80 a 97 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále též „Zákon“)
Zadavatel:
Město Blovice
se sídlem Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455

1.
Seznam
posouzených
elektronickém nástroji E-ZAK
Pořadové
číslo

Stav

nabídek

Posouzení

přijatých

v certifikovaném

Datum doručení

1

úplná

v hodnocení

06.10.2011 14:48:57

2

úplná

v hodnocení

10.10.2011 11:01:41

3

úplná

v hodnocení

10.10.2011 19:38:31

2.
Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení
vyřazeny včetně uvedení důvodů
Hodnotící komise nevyřadila žádnou nabídku.

3.

Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabízených cen proběhlo prostřednictvím elektronické
aukce (podle § 96 a 97 Zákona). Následně byly ceny vzešlé z této
elektronické aukce posouzeny a byla vybrána nejvhodnější nabídka podle
základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH, přičemž nabídkovou cenou je celková
cena za dodávku zemního plynu (neregulovaná část ceny zemního plynu),
která bude uvedena v Kč bez DPH a daně z plynu pro všechna odběrná
místa Zadavatele a bude tvořena součtem součinů jednotkových cen
jednotlivých skupin odběrů (SO, MO) za 1 MWh a Zadavatelem
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předpokládaného množství odběru zemního plynu v daných skupinách
odběrů.
Nabídkové ceny jednotlivých nabídek (stav po elektronické aukci) nejsou
mimořádně nízké.

4.
Výsledky hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek
(podrobněji viz elektronický nástroj E-ZAK)

Pořadí

Název
varianty

1.

Verze A

2.

Verze A

3.

Verze A

Pořadové číslo
nabídky

Celková cena nabídky
Hodnocení
[100 %]
(Kč bez DPH) přepočet* (%) (0–100 %)
3 646 828,30 100,00
100,00

1 – Pragoplyn, a.s.
3 – United Energy
3 659 713,73
Trading, a.s.
2 – ČEZ Prodej, s.r.o. 3 664 761,61

99,65

99,65

99,51

99,51

Nabídka s pořadovým číslem 1:
jednotková cena za MO

725.9

Kč bez DPH / 1 MWh

jednotková cena za SO

718.641

Kč bez DPH / 1 MWh

Nabídka s pořadovým číslem 3:
jednotková cena za MO

725

Kč bez DPH / 1 MWh

jednotková cena za SO

725

Kč bez DPH / 1 MWh

Nabídka s pořadovým číslem 2:
jednotková cena za MO

726

Kč bez DPH / 1 MWh

jednotková cena za SO

726

Kč bez DPH / 1 MWh
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Komise doporučuje Zadavateli, aby vybral pro plnění veřejné zakázky
dodavatele, který se v elektronické aukci umístil 1. v pořadí. Více viz přiložený
protokol o třetím jednání hodnotící komise.

5.

Složení hodnotící komise, podpisy členů komise
Člen/náhradník komise/
osoba přizvaná

Podpis

1. Ing. Michal Hodek
Václava Houdková
2.
Jitka Čejková
3.
Pavlína Kolářová
4.

6.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne

27. 10. 2011

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Jan Poduška,
starosta města Blovice

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Souhlasím.
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