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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.08.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

07018/RMm1418/24 RM_M 0 Schválení programu 24. mimořádné schůze rady 

konané dne 18.08.2017 

35 

07019/RMm1418/24 RM_VZ 1 Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 

plynu pro období od 1.9.2017 do 1.1.2018        a 

veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 

plynu pro rok 2018 - výběr nejvhodnější nabídky 

včetně uzavření smluv; schválení přípisu 

adresovaného společnosti ENWOX ENERGY 

s.r.o. 

84 

  
RM_M 0 
Schválení programu 24. mimořádné schůze rady konané dne 18.08.2017 
  
Usnesení číslo: 07018/RMm1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 24. mimořádné schůze rady města konané dne 18.08.2017 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro období od 
1.9.2017 do 1.1.2018 a veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 
plynu pro rok 2018 - výběr nejvhodnější nabídky včetně uzavření smluv; 
schválení přípisu adresovaného společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 07019/RMm1418/24 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
že společnost ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava, IČO: 241432589 oznámila ukončení dodávek zemního plynu k datu 1.9.2017 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání dopisu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. 

se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 241432589 
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3) rozhodla 

  
1.  

na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky   

o sdružených službách dodávky zemního plynu dle přílohy č.1 předloženého materiálu     

a o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč : 

2.  

v části I. – maloodběr do 630 MWh/ročně One Energy & One Mobile a.s., IČO: 

01879880, se sídlem Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava za cenu 

nejvýše přípustnou 18 166 931,- Kč bez DPH 

3.  

v části II. – středoodběr nad 630 MWh/ročně CONTE spol. s r.o., IČO: 00565342, se 

sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 za cenu nejvýše přípustnou 10 158 625,- Kč 

bez DPH 

4.  

v části III. – velkoodběr Amper Market, a.s., IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 

1076/33a, 14000 Praha-Krč – koeficient KS 0,41 EUR/MWh 

5.  

o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu – v části I. maloodběr do 630 

MWh/ročně – se společností One Energy & One Mobile a.s., IČO: 01879880, se sídlem 

Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 

18 166 931Kč bez DPH dle přílohy zadávací dokumentace P9 MO -vzorová smlouva pro 

dodávky zemního plynu pro maloodběr, schválené usnesením rady města 

č.06735/RM1418/97 ze dne 13.6.2017 

  

4) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky                

o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v části I. - maloodběr do 630 MWh/ročně, aby za podmínek, shodných s návrhem 

smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P9 MO -  vzorová smlouva pro dodávky zemního 

plynu pro maloodběr, schválené usnesením rady města č.06735/RM1418/97 ze dne 13.6.2017, 

uzavřeli se společností One Energy & One Mobile a.s., IČO: 01879880, se sídlem Hornopolní 

3322/34, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava smlouvy o sdružených službách plynu na rok 

2018 pro svá odběrná místa 
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5) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky     o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v části II. – středoodběr  nad 630 MWh/ročně, aby za podmínek, shodných 

s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P10 MO -  vzorová smlouva pro 

dodávky zemního plynu pro středodběr, schválené usnesením rady města č.06735/RM1418/97 

ze dne 13.6.2017, uzavřeli se společností CONTE spol. s r.o., IČO: 00565342, se sídlem 

Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 smlouvy o sdružených službách plynu na rok 2018 pro svá 

odběrná místa 

  

6) bere na vědomí 

  
dopis tajemníka magistrátu města Ostravy ze dne 17.8.2017 ve věci ukončení dodávek 

zemního plynu o jednostranném ukončení městským obvodům a řízeným organizacím 

  

 
 
 


