Písemná zpráva zadavatele
Část D zakázky
Zadavatel
Název zadavatele:

E.ON Distribuce, a.s.

IČO

28085400

Sídlo zadavatele:

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01 České
Budějovice

Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:

„Dodávky kabelových souborů NN a VN“

Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek

Z2019-028354

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení navazující na Systém kvalifikace – Dodávky
kabelových souborů NN a VN

Druh veřejné zakázky podle
předmětu

Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky

Nadlimitní

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o
shora uvedeném zadávacím řízení, část D zakázky. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny
níže:
A

Předmět veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

B

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelových
souborů NN a VN.
Předmětem veřejné zakázky, část D, je dodávka kabelových
odbočných spojek NN.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Není relevantní.
C

Použitý druh zadávacího řízení:

Druh zadávacího řízení:

D

Užší řízení navazující na Systém kvalifikace – Dodávky kabelových
souborů NN a VN

Označení účastníků zadávacího řízení:

1

Č.

Dodavatel

Sídlo

2

PFISTERER GmbH

Augasse
Vídeň

4

ELTECH CZ, s.r.o.

Krokova 993/14, 40502 25410822
Děčín

E

IČ
17,

A-1090 FN108161f

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

F

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Smlouva nebyla uzavřena.

G

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Není relevantní.

H

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Není relevantní.

I

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadavatel si v čl. 13 zadávací dokumentace vyhradil v souladu s ust. § 170 zákona právo zrušit
zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v § 127 zákona. Zadavatel tímto využívá svého
práva a přistupuje ke zrušení zadávacího řízení, část D zakázky, shora uvedené veřejné zakázky.
Důvodem zrušení je zjištění nesrovnalosti v zadávací dokumentaci pro část D zakázky.

J
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídky byly podány elektronickými prostředky.

V Brně dne 15. 7. 2020
podepsal
Ing. Igor Digitálně
Ing. Igor Földeši
Datum: 2020.07.15
Földeši 09:06:29 +02'00'
_______________________________

Ing. Igor Földeši
E.ON Distribuce, a.s.
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