OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
zadávanou podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.0 (dále také
jako „Pokyny OPŽP“) a mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jako „zákon“).
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
0245836
CZ00245836
Mgr. Dalibor Carda, starosta

Zastoupení zadavatele ve věci výběrového řízení:
Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát
IČ 06625231, ev. č. ČAK 17905
sídlo Rooseveltova 48, Český Krumlov
ID datové schránky: bzrxki6
Telefon: 724 907 155
Email: advokat@akck.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název zakázky:
Evidenční č. zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zakázka je zveřejněna na adrese:

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
VZCK 0029/2019
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení“,
akceptační číslo 13841861, realizovaného v rámci výzvy 6/2018 Národního programu Životního
prostředí, prioritní oblasti 5. životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.3.
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel usnesením rady města Český Krumlov ze dne 13.1.2020, č. usn. č. 0018/RM1/2020
rozhodl v souladu s ustanovením kapitoly 2.14, odstavce 2.14.1 Pokynů pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.0 o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově, evid. č. 0029/2019.
Odůvodnění postupu zadavatele:
Dne 29.11.2019 zahájil zadavatel výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Výměna svítidel
veřejného osvětlení v Českém Krumlově, evid. č. 0029/2019, zadávanou ve výběrovém řízení podle
Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.0. Lhůta pro podání nabídek
počala běžet dne 29.11.2019 a skončila dne 17.12.2019 v 10:00 hodin. V sídle zadavatele se sešla
komise pro otevírání nabídek pověřená k této činnosti zadavatelem v souladu s odstavcem 2.11.1
Pokynů OPŽP. Zadavatel obdržel dvě nabídky v elektronické podobě a jednu nabídku v listinné podobě:

Poř. č.

1.

Identifikační údaje účastníka
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ
25751018, sídlem Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4

Datum a přesný
čas doručení
nabídky
17.12.2019
09:03:41

Forma podání nabídky
elektronicky

2.

3.

ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ
27804721, Výstavní 1144/103, Vítkovice,
703 00 Ostrava
E.ON Energie, a.s., IČ 26078201, sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice

17.12.2019
09:28:09

elektronicky

13.12.2019
12:22:00

v listinné podobě

Komise zkontrolovala nabídky a konstatovala, že nabídky podané v elektronické podobě jsou autentické
a s nabídkami nebylo před jejím otevřením manipulováno. Rovněž nabídka podaná v listinné podobě
byla neporušená. Komise otevřela nabídky a zaprotokolovala následující údaje v souladu s požadavky
odst. 2.11.2 Pokynů OPŽP. Všechny nabídky vyhověly požadavkům pro otevírání nabídek a byly dále
posuzovány. K posouzení technických parametrů svítidel byl přizván odborník, Ing. Jiří Skála, Odborný
garant veřejného osvětlení, ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, PSČ 289 31 Bobnice, U Zvoničky 3,
289 31 Bobnice, IČ 25688553. Na základě odborného posouzení bylo zjištěno, že žádná z nabídek
nesplňuje požadavek zadavatele na náklon svítidla v rozsahu alespoň 0° až 30°. Dále byl u nabídky
účastníka č. 1 a 2 shledán rozpor s požadovaným designem svítidla v souladu se závazným stanoviskem
MěÚ Český Krumlov – požadovaný oblý tvar. Tvar svítidla nesplňuje požadavek oblosti a nejedná se o
svítidlo oválného půdorysu.
Žádná z podaných nabídek nesplňuje požadavky zadavatele na nabídku a vady nabídek jsou
nezhojitelné. Z tohoto důvodu zadavatel výběrové řízení zrušil postupem dle čl. 2.14.1 Pokynů pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.
POUČENÍ:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou přípustné námitky, a to v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
V Českém Krumlově dne 16.1.2020

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Jana
Jana Kitzbergerová
2020.01.16
Kitzbergerová Datum:
11:23:00 +01'00'

Mgr. Jana Kitzbergerová
v zastoupení za město Český Krumlov

