ČEPRO: nákup pohonných hmot je zcela
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
Společnost ČEPRO uvádí na pravou míru informace z médií
o obchodování se společností P3CHEM.

PRAHA 7. října 2013 – Společnost ČEPRO deklaruje, že při nákupu
pohonných hmot postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Své nákupní procesy navíc považuje za zcela transparentní.
Společnost ČEPRO prohlášením reaguje na informace z médií, která citovala
ze zprávy nevládní organizace Transparency International. Podle ní společnost
ČEPRO zadala v minulosti zakázky o celkové hodnotě přes 4 miliardy korun
firmě P3CHEM s.r.o. (dále jen „P3CHEM“), jejíž většinový vlastník sídlí na
Kypru.

Primární snahou při obchodování je umožnit účast co nejširšího okruhu
možných dodavatelů pohonných hmot a pořizovat zboží za co nejnižší ceny.
ČEPRO nestanovuje a ani nemůže stanovit žádné nepřípustné a diskriminační
podmínky, omezující soutěž např. na základě země původu či místa sídla
soutěžitele.
Do rámcové smlouvy jsou zařazováni uchazeči, kteří splňují požadavky
zadavatele definované v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Libovůle
společnosti ČEPRO je ze zákona vyloučena. V rámci jednotlivých minitendrů je
zboží pořizováno vždy od nejlevnějšího dodavatele.
Pokud společnost ČEPRO nakupovala zboží od společnosti P3CHEM, jednalo
se tedy vždy o finančně nejvýhodnější nabídku. Spolupráce ČEPRA se
společností P3CHEM trvá více než 5 let. Z pohledu společnosti ČEPRO jde o
spolehlivého a bezproblémového obchodního partnera. Pro rok 2013 tvořilo
dodávky od společnosti P3CHEM zhruba 5% z celkového objemu dodávek
pohonných hmot pro společnost ČEPRO.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2011 činí 46 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 191 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR (včetně tankovací lodě).
Síť ČS EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

