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Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Adresa profilu zadavatele:
Identifikace projektu:

S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko III.
nadlimitní otevřené řízení
dodávky
https://ezak.tendera.cz/profile_display_1129.html
„S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko“, registrační
číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022226

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

S&M Develop s. r. o.
Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
Martin Valter, jednatel
Jiří Svoboda, jednatel
27534511
CZ27534511

Osoba zastupující zadavatele1:
Sídlo:
Kontaktní místo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Identifikátor datové schránky:

TENDERA partners, s.r.o.
č.p. 424, 664 67 Syrovice
Česká 161/1, 602 00 Brno
08668477
CZ08668477
Ing. Radek Hlaváček
+420 731 131 684
hlavacek@tendera.cz
he9gwrw

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné
prohlášení.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 340-345 kWp
(tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie
s kapacitou úložiště 210-220 kWh, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele
v místě realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné
zakázky nezbytné (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
14.396.589,81 Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení
Nadlimitní otevřené řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Nordic Group s.r.o.

Sídlo

Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

Zastoupení

Martin Wachtl, jednatel
Jednatel jedná za společnost samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

09667636

Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

XENIUM Europe s.r.o.

Sídlo

Štramberská 1049/20, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zastoupení

Jakub Haus, jednatel
Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

29193991

Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

AEKO s.r.o.

Sídlo

Špitálka 461/21a, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupení

Ing. Branislav Moncmann, jednatel
Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.
Má-li společnost více jednatelů, je každý z jednatelů oprávněn za
společnost jednat ve všech věcech samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

28347200
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Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl nikdo vyloučen.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

Nordic Group s.r.o.

Sídlo

Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

Zastoupení

Martin Wachtl, jednatel
Jednatel jedná za společnost samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

09667636
Odůvodnění výběru dodavatele:

Na základě výsledku hodnocení a posouzení nabídek doporučila komise zadavateli přidělit veřejnou
zakázku účastníkovi Nordic Group s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5,
IČO: 09667636, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Komise konstatovala,
že nabídka účastníka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení a neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
Zadavatel se se závěry hodnotící komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ rozhodl,
jak je výše uvedeno.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou
zadavateli známi
Vybraný dodavatel ve své nabídce uvedl svého poddodavatele, pana Františka Ducháčka, IČO:
16810597, kterým bude zajišťovat vedení realizace – technický dozor. Obdobně bude vybraný dodavatel
zajišťovat servis FVE panem Zdeňkem Schreiberem, IČO: 88620387.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel v čl. 10 odst. 2 zadávací dokumentaci požadoval, aby účastníci předložili své nabídky výhradně
elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby, která se na realizaci zadávacího řízení podílela.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části,
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, neboť by to vzhledem k povaze plnění, které
je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace
fotovoltaické elektrárny, jejíž výsledek tvoří jeden funkční celek (FV panely, střídače, baterie aj.), tudíž
zadavatel nemohl umožnit dílčí plnění. V opačném případě by tak nejednal s péčí řádného hospodáře.
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V Brně dne 28. 6. 2022
podepsal
Radek Digitálně
Radek Hlaváček
Datum: 2022.06.28
Hlaváček
09:02:46 +02'00'
……................................………………………

Ing. Radek Hlaváček
Poradce pro výběrová řízení
TENDERA partners, s.r.o.
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