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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka:

Sdružené služby dodávky plynu II

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele

Předmět veřejné zakázky

Celková cena sjednaná smlouvou
(závěrkovým listem) /bez DPH/

Název: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zemního plynu v
předpokládaném množství 75668 MWh pro rok 2013.
Zadavatel zadal zakázku prostřednictvím nákupu na
Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen „ČMKBK“)
v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) zákona.
51.681.244,- Kč bez DPH

dle § 85 odst. 2 písm. b)
Zvolený způsob zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Důvod výběru

VEMEX s.r.o.
Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
26448831
CZ26448831
Z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny za dodávku zemního plynu
s uvedeným uchazečem uzavřena smlouva – Závěrkový list č. PL2012072501.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny
Tyto údaje eviduje ČMKBK.
dle
§ 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
Signature Not
Verified
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Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Tyto údaje eviduje ČMKBK.
dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Tyto údaje eviduje ČMKBK.
dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel nakoupil dodávky zemního plynu na ČMKBK v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) zákona.
Zákon stanovuje v § 23 možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění při splnění podmínky, že jde o
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách.
dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení
-------------------------------------------------Zpráva zpracována dne:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

11. 1. 2013
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

