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

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupen:

1

MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic – pořízení fotovoltaické
elektrárny
zjednodušené podlimitní řízení
dodávky
https://ezak.tendera.cz/profile_display_1317.html
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic – pořízení fotovoltaické
elektrárny, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021207

IČO:
DIČ:

MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 172, PSČ 12000
Eva Majvaldová, předsedkyně představenstva
Pavel Hanuš, člen představenstva
Richard Meixner, člen představenstva
25259431
CZ25259431

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.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu min. 146,52
kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické
energie s kapacitou úložiště min. 153,9 kWh, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy
pro vlastní spotřebu zadavatele v místě instalace (v areálu zadavatele) s maximálními možnými přetoky
do veřejné elektrické sítě do 30 % (tzn. fotovoltaická elektrárna nesmí dodat více než 30 % vyrobené
elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy v průměru za dobu 5 let od dokončení díla), 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
5.282.120,- Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

SPEKTRUM Svitavy s.r.o.

Sídlo

Svitavy - Lačnov, Zadní 386/17, PSČ 56802

Zastoupení

Marcela Sedláčková, jednatelka
Miroslav Jurenka, jednatel
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti
samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

28769481

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

SPEKTRUM Svitavy s.r.o.

Sídlo

Svitavy - Lačnov, Zadní 386/17, PSČ 56802

Zastoupení

Marcela Sedláčková, jednatelka
Miroslav Jurenka, jednatel
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti
samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

28769481
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Odůvodnění výběru dodavatele:
Komise měla dále dle § 119 odst. 1 ZZVZ provést hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení
nabídek uvedených v čl. 5 zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel pouze jedinou
nabídku, komise hodnocení nabídek v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ neprováděla, pouze konstatovala, že
nabídka splnila zadávací podmínky a nabídková cena účastníka SPEKTRUM Svitavy s.r.o. činí 5 282 120,Kč bez DPH.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou
zadavateli známi
Zadavateli nejsou poddodavatelé známi.

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
Irelevantní – nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Irelevantní – nebylo použito.
V Brně dne 13. 9. 2021
Digitálně podepsal
Radek
Radek Hlaváček
Datum: 2021.09.13
Hlaváček
09:39:42 +02'00'
……................................………………………

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