OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
na veřejnou zakázku 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:
město Český Krumlov
Sídlo:
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:
0245836
DIČ:
CZ00245836
Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Mgr. Dalibor Carda, starosta
Smluvní zastoupení zadavatele:
Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát
Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231
Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov
tel.:724 907 155, e-mail: 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 č. 2
VZCK 0004/2020
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 rozhodl usnesením rady města Český Krumlov ze dne 17.2.2020, č. usnesení 0071/RM4/2020,
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém
Krumlově č. 2, ev. č. VZCK 0004/2020. Vybraným dodavatelem je E.ON Energie, a.s., IČ 26078201, sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější. Zadavatel zároveň schválil uzavření smlouvy s tímto vybraným dodavatelem.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel v rámci výběrového řízení pověřil otevíráním, posuzováním a hodnocením nabídek komisi.
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 17.1.2020 a nabídky bylo možno podat do dne 28.1.2020 do 10:00.
Zadavatel obdržel dvě nabídky v elektronické podobě, které byly doručeny ve stanovené lhůtě. V listinné
podobě byla podána jedna nabídka. Nabídka v listinné podobě byla rovněž dodána ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek. Komise konstatovala, že všechny nabídky odpovídají požadavkům pro otevírání nabídek
a nabídky otevřela. Nejdříve byly otevřeny nabídky doručené v elektronické podobě, které byly označeny
č. 1 a 2. Nabídce podané v listinné podobě bylo přiděleno č. 3.
Seznam podaných nabídek:
Poř. číslo
nabídky dle
doručení
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
27.1.2020
13:44:59

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

28.1.2020
09:44:41
28.1.2020
08:30

elektronicky

v listinné podobě

K posouzení nabídek 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. Všichni
účastníci předložili dle požadavku zadavatele vzorek svítidla.
Komise posoudila jako první předložené vzorky svítidel, zda vyhovují požadavkům zadavatele na vzhled
svítidla.
Komise dospěla k následujícím závěrům:
Nabídka č. 1 účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Svítidlo není oblé a oválného tvaru. Nabídka z tohoto důvodu nesplňuje požadavky zadavatele. Jedná se
o nezhojitelnou vadu nabídky.
Nabídka č. 2 účastníka ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Svítidlo není oblé a oválného tvaru. Nabídka z tohoto důvodu nesplňuje požadavky zadavatele. Jedná se
o nezhojitelnou vadu nabídky.
Nabídka č. 3 účastníka E.ON Energie, a.s.
Svítidlo je oblé a oválného tvaru. Svítidlo splňuje požadavek zadavatele na vzhled svítidla.
S ohledem na nezhojitelnou vadu nabídky u účastníka ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a u účastníka ČEZ
Energetické služby, s.r.o. zadavatel na základě doporučení komise, kdy se se závěry komise ztotožnil,
rozhodl o vyloučení těchto účastníků z výběrového řízení.
Vzhledem ke shora uvedenému byla komisí dále posuzována a hodnocena pouze nabídka č.3 účastníka
E.ON Energie, a.s:
Poř.
číslo
nabídky Účastník (obchodní firma, sídlo, IČ)
dle
doručení
E.ON Energie, a.s., IČ 26078201, sídlem
3.
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice

Hodnotící
kritérium:
nabídková
cena bez DPH
2.623.554,00

Datum a přesný čas
doručení nabídky

28.1.2020
08:30

K prokázání základních kvalifikačních předpokladů předložil účastník čestné prohlášení ve znění přílohy č.
2 podepsané účastníkem na str. 3 a čestné prohlášení ve znění přílohy č. 3 podepsané zmocněncem
Rudolfem Rýdlem (plná moc na listu č. 118 nabídky). Čestné prohlášení ve vztahu k členům představenstva
účastníka nabídka neobsahovala. Účastník byl komisí vyzván k doložení dokladů k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů ve vztahu k členům představenstva. Účastník dne 10.2.2020 předložil
prostřednictvím profilu zadavatele výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, čímž prokázal, že splňuje
základní kvalifikační předpoklady i ve vztahu k členům představenstva. K prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů předložil účastník výpis z obchodního rejstříku ze dne 15.1.2020 a výpis
z živnostenského rejstříku ze dne 15.1.2020. Účastník splňuje profesní kvalifikační předpoklady.
Technická kvalifikační kritéria splnil účastník předložením těchto dokladů:
Seznamu referenčních zakázek –str. č. 5 nabídky, , světelně-technickým výpočtem na str. 10 nabídky,

čestným prohlášením o shodě ČSN – na str. 27, 163 nabídky, vzorkem svítidla dle požadavku v bodu 6.3.
Výzvy, Katalogovým listem svítidel na str. 28 nabídky, světelně-technické parametry svítidel v datovém
formátu LDT (eulumdata) byly předloženy na CD i v tištěném formátu v nabídce.
Účastník dále předložil:
Krycí list nabídky – řádně vyplněn, cena odpovídá ceně ve smlouvě, str. 2
Smlouvu o dílo – řádně vyplněna vč. ceny, podepsána, harmonogram předložen, str. 132
Prohlášení o některých skutečnostech – doloženo ve znění přílohy č.5, řádně podepsáno, str. 116
Seznam subdodavatelů – v případě, že bude uchazeč využívat subdodavatele, str. 117
Komise po výše uvedeném posouzení předložila nabídku a doručený vzorek svítidla přizvanému
odborníkovi – Ing. Jiřímu Skálovi k posouzení technických požadavků na kvalitu řešení. Posouzení tvoří
přílohu č. 1 tohoto protokolu. Přizvaný odborník dospěl k závěru, že nabídka splňuje veškeré technické
požadavky zadavatele i požadavky na kvalitu řešení.
Komise dospěla k závěru, že nabídka účastníka splňuje veškeré požadavky zadavatele na nabídku a jedná
se o nejvýhodnější nabídku s ohledem na výši nabídkové ceny, která je hodnotícím kritériem. Žádná další
nabídka nebyla hodnocena, když nabídky č. 1 a č. 2 nesplnily zadávací podmínky a zadavateli bylo z tohoto
důvodu doporučeno vyloučení účastníků z výběrového řízení.
Zadavatel se ztotožnil se závěry komise pověřené otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek a
rozhodl s ohledem na shora uvedené jak o vyloučení účastníků z výběrového řízení, tak o výběru
dodavatele E.ON Energie, a.s, jehož nabídka byla shledána ekonomicky nejvýhodnější nabídky a která
zároveň vyhověla veškerým požadavkům na nabídku.
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 20.2.2020

Digitálně podepsal Mgr.
Mgr. Jana
Jana Kitzbergerová
2020.02.20 14:39:57
Kitzbergerová Datum:
+01'00'

Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát
v zastoupení za město Český Krumlov

