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F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby
Název zakázky: TR Brno sever kabel VVN
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2020-013293
Evidenční číslo zakázky: Z2020-013293
Číslo oznámení TED: 2020/S 080-189535
Datum uveřejnění ve VVZ: 23.04.2020 2:10:50
Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s.
IČO zadavatele: 28085400
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: 37001
Země: CZ
Kontaktní osoba: Eva Švandová
Tel.: +420 389115536
E-mail: eva.svandova@eon.cz
Kód NUTS: CZ031
Hlavní adresa: (URL): https://www.eon-distribuce.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://ezak.eon.cz
I.2)
Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)
Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)
https://ezak.eon.cz/vz00000076
Další informace lze získat
na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
elektronicky prostřednictvím: (URL)
https://ezak.eon.cz/vz00000076
I.6)
Hlavní předmět činnosti
Elektřina
Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)
Název
TR Brno sever kabel VVN
II.1.2)
Hlavní kód CPV
31320000
II.1.3)
Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)
Stručný popis
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV vycházejícím z
rozvodny Brno sever (kabely 110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a jedním kabelovým vedením ukončeným v
rozvodně Brno Červený mlýn (kabely 3x110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a druhým kabelovým vedením
ukončeným kabelovou spojkou na kabelovém vedením 110 kV směr rozvodna Medlánky. Nové kabelové vedení VVN se bude skládat ze
dvou vedení. Jedno kabelové vedení VVN bude začínat v nové rozvodně Brno sever a povede do stávající Rozvodny Brno Červený mlýn.
Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 130 m. Oba konce kabelového vedení budou ukončeny v GIS rozvaděči VVN. Druhé kabelové
vedení VVN bude naspojkováno na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky a dále povede do nové rozvodny Brno sever,
kde bude ukončeno v GIS rozvaděči VVN. VÍCE INFORMACÍ V ZD.
II.1.5)
Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 281 635,00
Měna: EUR
II.1.6)
Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)
Popis
II.2.1)
Název
II.2.2)
Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
31320000
II.2.3)
Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění: Dodavatel dodá předmět plnění na místo stavby, případně do Centrálního skladu E.ON v Brně. Brno,
katastrální území „Ponava, Královo Pole“. VÍCE INFORMACÍ V ZD.
II.2.4)
Popis zakázky
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II.2.5)

II.2.6)

II.2.7)

II.2.9)
II.2.10)
II.2.11)
II.2.12)
II.2.13)

II.2.14)

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV vycházejícím z
rozvodny Brno sever (kabely 110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a jedním kabelovým vedením ukončeným v
rozvodně Brno Červený mlýn (kabely 3x110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a druhým kabelovým vedením
ukončeným kabelovou spojkou na kabelovém vedením 110 kV směr rozvodna Medlánky. Nové kabelové vedení VVN se bude skládat ze
dvou vedení. Jedno kabelové vedení VVN bude začínat v nové rozvodně Brno sever a povede do stávající Rozvodny Brno Červený mlýn.
Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 130 m. Oba konce kabelového vedení budou ukončeny v GIS rozvaděči VVN. Druhé kabelové
vedení VVN bude naspojkováno na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky a dále povede do nové rozvodny Brno sever,
kde bude ukončeno v GIS rozvaděči VVN. Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 620 m. Obě kabelová vedení povedou částečně v
souběhu a v této části trasy bude i společné jedno spojkoviště „2“. Jedno spojkoviště bude pro napojení na stávající kabelové vedení VVN
směr rozvodna Medlánky (spojkoviště „0“) a další dvě samostatná spojkoviště „1“ a „3“ pro spojení nových kabelů. V souběhu s
kabelovým vedením VVN bude položen zemnící kabel a HDPE chránička pro optické kabely. Trasa kabelového vedení VVN se nachází v
intravilánu města Brna. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava včetně vyložení z dopravního prostředku a složení kabelu i
armatur v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a zprovoznění a šéfmontáž, tj. odborný dozor při pokládce kabelu VVN a montáži
kabelových armatur. Součástí dodávky je rovněž záruční servis po dobu 60 měsíců. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
Hodnotící kritéria
Níže uvedená kritéria
Cena - Váha
Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 281 635,00
Měna: EUR
Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01.08.2021
Konec: 31.12.2023
Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení
Informace o variantách
Informace o opcích
Informace o elektronických katalozích
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano
Identifikujte projekt: projekt „ACON Smart Grids“, grantová smlouva INEA/CEF/ENER/M2018/1749672
Další informace
Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské Unie, a to v rámci projektu: Název projektu: ACON Smart Grids Číslo
smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)
Podmínky účasti
III.1.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek: Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti podle par. 77 odst. 1
zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Dodavatel prokazuje toto kritérium profesní způsobilosti podle par. 77 odst. 2 písm. a) dokladem o jeho oprávnění k
podnikání, tj. předložením výpisu z živnostenského rejstříku (par. 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném
znění), nebo živnostenské listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, případně obdobných živnostenských oprávnění označených dle
předpisu účinného v době jejich vzniku. Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení par. 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel,
který předloží jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost: Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení dodavatelským
způsobem v rozsahu alespoň: vyhrazená elektrická zařízení min. pro napěťovou hladinu do 230kV, popř. pro napěťovou hladinu bez
omezení napětí v objektech třídy A vydané organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve
smyslu par. 154 a par. 155 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění a par. 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR) Oprávnění k
revizi elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu alespoň vyhrazená elektrická zařízení min. pro napěťovou hladinu do 230
kV, popř. pro napěťovou hladinu bez omezení napětí v objektech třídy A vydané organizací státního odborného dozoru nad bezpečností
vyhrazených technických zařízení ve smyslu ust. par. 154 a par. 155 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění a ust. par. 6a odst. 1 písm. c)
zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR)
III.1.2)
Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)
Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)
Objektivní pravidla a kritéria účasti
III.1.5)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)
Požadované zálohy a záruky
III.1.7)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
viz. článek 3.1 a 6 zadávací dokumentace
III.1.8)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.2)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)
Podmínky realizace zakázky
III.2.3)
Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
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.1.4)
Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)
Informace o elektronické aukci
Bude použita elektronická aukce
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IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Uveďte další informace o elektronické aukci: Po hodnocení nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 120 a § 121 zákona
elektronická aukce (dále též jen „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito aukčního systému PROebiz. Podrobně viz ZD.
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
Administrativní informace
Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25.05.2020
Místní čas: 10.00
Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast
CS - SK
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum (dd.mm.rrrr): 25.05.2020
Místní čas (hh:mm): 10.05
Místo: elektronicky v sídle zadavatele
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Vzhledem k elektronickému podání nabídek nebude otevírání nabídek
veřejné. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel zkontroluje při otevírání
nabídek, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)
Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v § 127 zákona v souladu s § 170 zákona. Pokud
zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na náhradu nákladu
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.
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): www.uohs.cz
VI.4.2)
Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)
Přezkumné řízení
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.
VI.4.4)
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
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VI.5)

E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz
Datum odeslání tohoto oznámení
20.04.2020
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