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F06 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby
Název zakázky: Rozvaděč Otrokovice
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2020-008190
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-016240
Evidenční číslo zakázky: Z2019-016240
Číslo oznámení TED: 2020/S 048-114544
Datum uveřejnění ve VVZ: 09.03.2020 2:14:24
Kód pro související formulář: 7ZJNN5
Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s.
IČO zadavatele: 28085400
Název objednatele: Veřejné zakázky s.r.o.
IČO objednatele: 26726050
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: E.ON Distribuce, a.s.
IČO: 28085400
Poštovní adresa: F.A.Gerstnera 2151/6
Obec: České Budějovice
PSČ: 370 49
Země: CZ
Kontaktní osoba: Veřejné zakázky s.r.o. - Linda Robovská
Tel.: +420 222261468
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Kód NUTS: CZ031
Hlavní adresa: (URL): https://www.eon-distribuce.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
I.1)
Název a adresa
Úřední název: TO Servisní s.r.o.
IČO: 29226368
Poštovní adresa: Objízdná 1777
Obec: Otrokovice
PSČ: 765 02
Země: CZ
Kontaktní osoba: Veřejné zakázky s.r.o. - Linda Robovská
Tel.: +420 222261468
E-mail: robovska@zakazkyverejne.cz
Kód NUTS: CZ072
Hlavní adresa: (URL): https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
I.2)
Společné zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.6)
Hlavní předmět činnosti
Elektřina
Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)
Název
Rozvaděč Otrokovice
II.1.2)
Hlavní kód CPV
31214500
II.1.3)
Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)
Stručný popis
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako
rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou
polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního
prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis
po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky
je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16.
dubna 2014. Podrobně viz ZD.
II.1.6)
Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)
Konečná hodnota veřejné zakázky
II.2)
Popis
II.2.1)
Název
II.2.2)
Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
31214500
II.2.3)
Místo plnění
Kód NUTS: CZ072
Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění jsou: Otrokovice – Teplárna Otrokovice, pozemek parc. č 334/88 v k.ú. Otrokovice .
II.2.4)
Popis zakázky
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II.2.5)
II.2.11)
II.2.13)
II.2.14)
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Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako
rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou
polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního
prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis
po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky
je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16.
dubna 2014. Podrobně viz ZD.
Hodnotící kritéria
Cena - Váha
Informace o opcích
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne
Další informace

Oddíl IV: Řízení
IV.1)
Popis
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)
Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)
Informace o elektronické aukci
IV.1.8)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)
Administrativní informace
IV.2.1)
Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 095-230720
IV.2.8)
Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)
Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení
Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka č.: 1B1360
Název: Rozvaděč Otrokovice
Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)
Informace o nezadání zakázky
Jiné důvody (ukončení řízení)
Odkaz na oznámení: 2019-016240
V.2)
Zadání zakázky
V.2.1)
Datum uzavření smlouvy
V.2.2)
Informace o nabídkách
V.2.3)
Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
V.2.4)
Údaje o hodnotě zakázky/části
V.2.5)
Informace o subdodávkách
V.2.6)
Cena zaplacená za výhodné koupě
V.2.7)
Počet přidělených zakázek
V.2.8)
Země původu výrobku nebo služby
V.2.9)
Zakázka byla přidělena uchazeči, který předložil variantu
V.2.10)
Některé nabídky byly vyloučeny, protože byly mimořádně nízké
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)
Další informace
Zadavatel se s ohledem na níže uvedené skutečnosti rozhodl v souladu s výhradou dle prvního odstavce kapitoly „15 Práva zadavatele“
zadávací dokumentace pro předmětné zadávací řízení a v souladu s ust. § 170 Zákona. S ohledem na skutečnost, že v této chvíli není jasná
situace na trhu s podpůrnými službami, která nastane po roce 2021 a vzhledem k nestabilitě současného energetického trhu si zadavatel
vyhodnotil situaci se závěrem, že pro něj není realizace předmětného zadávacího řízení dostatečně ekonomicky odůvodnitelná a rozhodl se
zadávací řízení zrušit.
VI.4)
Přezkumná řízení
VI.4.1)
Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): https://www.uohs.cz/
VI.4.2)
Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)
Přezkumné řízení
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VI.4.4)

VI.5)
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Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v
dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti
podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení
stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v
případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro
podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být
doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit
ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od
odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí
navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle
§ 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného
oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1
měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o
uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě
pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění
veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši
10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V
případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání
postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané
hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši
10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu
koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): https://www.uohs.cz/
Datum odeslání tohoto oznámení
04.03.2020

Žádost
Oddíl I: Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ
Číslo objednávky (Vaše č. jednací): 1B1360
Datum objednávky: 04.03.2020
Formulář se týká zakázky evidenčního čísla
Z2019-016240
Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo: F2019-016240
Kód pro související formulář: ZN1TLU
Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Rozvaděč Otrokovice
Oddíl II: Informace pro statistické účely
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Převažující zdroj financování: Soukromé a jiné zdroje
Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 30 000 000,00
Měna: CZK
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému: ne
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové smlouvy: ne
Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ano
Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: ano
Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: ano
Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: ano
Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: ne
Oddíl III: Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z profilových údajů v aplikaci VVZ)
Způsob zaslání faktury: Elektronická faktura (PDF formát) zaslaná emailem
Způsob vyhotovení faktury: Souhrnně jednou měsíčně
Fakturu vystavit na:
Obch. Firma/název: Veřejné zakázky s.r.o.
IČO: 26726050
DIČ: CZ26726050
Stát: CZ
Ulice: Revoluční
Číslo popisné: 724
Číslo orientační: 7
Obec: Praha 1
Část obce: Staré Město
PSČ: 11000
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Email pro fakturaci: robovska@zakazkyverejne.cz
Oddíl IV: Kontaktní osoba
Jméno: Linda
Příjmení: Robovská
Email: robovska@zakazkyverejne.cz
Telefon: +420 224318907
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