Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO: 00090450
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Název veřejné zakázky: „Dodávka motorové nafty - Závěrkový list č. PHM-20201021-83-1“
Zadavatel sepsal v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce
na dodávky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu zadavatele.
I.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590
v celkovém množství 10.000 litrů.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Motorová nafta - kód CPV: 09134210-2
Celková cena zakázky na dodávku motorové nafty činí 96.700,00 Kč bez spotřební daně
a bez DPH (jednotková cena motorové nafty činí 9,67 Kč/l bez spotřební daně a bez DPH).
II.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma

IČO

ČEPRO, a.s.

60193531

Sídlo
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice

Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku pohonných hmot byla s uvedeným
účastníkem uzavřena smlouva – Závěrkový list č. PHM-20201021-83-1.
III.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel nakoupil dodávky pohonných hmot 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.
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IV.

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 pohonných hmot)
na Českomoravské komoditní burze Kladno a při všech úkonech s tím souvisejících.
Zadavatel byl na základě Žádosti o zařazení zájemce do Evidence účastníků obchodování
ČMKBK zařazen Registračním centrem ČMKBK do Evidence účastníků obchodování ČMKBK
s pohonnými hmotami. 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 pohonných hmot,
na základě kterých Dohodce zpracoval Příkaz k obchodování PHM na ČMKBK.
Příkaz k obchodování byl podepsán Zadavatelem a makléřem Dohodce a v souladu
s Burzovními pravidly ČMKBK byl předán do Registračního centra ČMKBK.
Příkaz k obchodování byl Registračním centrem ČMKBK přenesen do veřejného listingu,
který byl zveřejněn na webových stránkách ČMKBK a dále do Informací o aukci
k obchodování pohonných hmot (Burzovního listingu ČMKBK), které byly Registračním
centrem ČMKBK poskytnuty zaregistrovaným dodavatelům.
Obchodování pohonných hmot se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 21. 10. 2020
formou elektronické poptávkové aukce.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka motorové nafty, nabídl nejnižší cenu dodavatel
ČEPRO, a.s., a to jednotkovou cenu za 1 litr motorové nafty 9,67 Kč a celkovou cenu
96.700,00 Kč bez spotřební daně a bez DPH. Na komoditní burze je u komodity pohonné
hmoty registrováno 6 dodavatelů.
Registrační centrum ČMKBK vystavilo k výše uvedenému uzavřenému burzovnímu obchodu
Závěrkový list, který při obchodování na ČMKBK nahrazuje kupní smlouvu a je podepsán
příslušnými makléři ČMKBK. Tímto byl burzovní obchod uzavřen a byl založen smluvní vztah
mezi odběratelem a příslušným dodavatelem.
V Jihlavě, dne:

Ing.
Radovan
Necid

viz podpis

Digitálně podepsal
Ing. Radovan Necid
Datum: 2020.11.12
12:11:04 +01'00'

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
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