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Praha  2. 3. 2021

Žádost o informace – smluvní vztahy se subjekty IVORY Energy, a.s.  a CDP IVORY, s.r.o.

Vážený pane předsedo,

na základě žádosti o informace, doručené povinnému subjektu dne 17. 2. 2021, a to požadavku 
na poskytnutí nabídek od subjektů IVORY Energy, a.s., IČ 24200379 se sídlem U Slovanky 1388/5, 
182 00 Praha 8-Libeň a CDP IVORY, s.r.o., IČ 24277185 se sídlem U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 
8-Libeň,
a dále na poskytnutí veškerých uzavřených smluv, případně dodatků uzavřených mezi NPÚ 
a jmenovanými subjekty

poskytujeme v příloze požadované dokumenty, a to v následujícím členění:

• veřejná zakázka s názvem Dodávka peletek pro Státní zámek Ratibořice
- jedná se o zpětnou evidenci výsledků z průzkumu trhu v eTržišti TENDERMARKET pod 

č. T004/13V/V00005266;
- přikládáme Vám nabídku od firmy CDP IVORY, s.r.o., která se skládá ze 2 dokumentů - 

Výzva k podání informací – Ratibořice peletky-FINAL a VZ na dodávku peletek do SZ 
Ratibořice – kupní smlouva

- dále je přiložena oboustranně podepsaná smlouva
- celkem přiloženo: 3 dokumenty;

• veřejná zakázka s názvem Dodávka dřevních pelet pro objekty NPÚ
- soutěženo přes TENDERMARKET pod č. T004/13V/V00039777 (uzavřená výzva);
- přikládáme Vám nabídku, která obsahuje 5 dokumentů – Certifikát, Čestné prohlášení, 

Nabídka, Smlouva, Výpis z OR;
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• veřejná zakázka s názvem Dodávka dřevních pelet pro objekty NPÚ 2015 – 2017
- soutěženo přes TENDERMARKET pod č. T004/15V/00038383 (otevřená výzva);
- v příloze připojujeme nabídku, která se skládá ze 4 dokumentů – Certifikat dopravce; 

Cestne prohlaseni; Nabídka; Smlouva NPU
- dále připojujeme oboustranně podepsanou Rámcovou kupní smlouvu s názvem 

205_310_2015;

• veřejná zakázka s názvem Dodávky dřevních pelet pro objekt kupujícího (NPÚ)
- jedná se o průzkum trhu prostřednictvím e-mailu, výsledek byl následně zpětně 

evidován v systému NEN pod č. N006/17/V00009827;
- připojujeme anonymizovanou smlouvu spolu s přílohou a nabídkou od firmy CDP 

IVORY, s.r.o.
- celkem přiloženo: 3 dokumenty;

• veřejná zakázka s názvem Ratibořice pelety
- jedná se o zpětnou evidenci v systému NEN pod č. N006/20/V00027116;
- zasíláme Vám anonymizovanou smlouvu s názvem 4013H1200017 pelety an. 

Tímto považuji žádost o informace za vyřízenou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

Přílohy (počet svazků)
- dle textu celkem 17 dokumentů
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