PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČO:

MUBO/31667/2020/INV/Ka
Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu
BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny na střeše sportovní haly
Bospor, parc.č. 1461/7 v kat. území Nový Bohumín. Instalace FVE o velikosti 138,24 kWp bude
provedena z 432 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 320Wp, optimizéru pro dva
FV panely z typové nosné konstrukce a ze dvou kusů střídačů, které budou umístěny uvnitř objektu
v technické místnosti včetně rozvaděče RDC a hlavního rozvaděče FVE RAC. Střídače budou
napojeny na rozvaděč umístěny v objektu. FV panely budou umístěny na lehké hliníkové
konstrukci, která bude kopírovat rovinu střechy a bude kotvena do vazníku.
Sjednaná cena veřejné zakázky: 2.876.267,- Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

Označení účastníků zadávacího řízení:
Poř.
číslo

Účastník zadávacího řízení a identifikační údaje

1.

SOLIDSUN s.r.o., IČ:02258129

2.

XENIUM Europe s.r.o., IČ:29193991

3.

S-Power Energies, s.r.o., IČ:05192242

4.

LUNEK, s.r.o., IČ:27684849

5.

HMR systém, s.r.o., IČ:25685686

Označení vyloučených účastníků:
Poř.
číslo
Účastník zadávacího řízení a identifikační údaje
4.
LUNEK, s.r.o., IČ:27684849
Odůvodnění: V souladu s § 46 a § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších změn (dále ZZVZ), byl hodnotící komisi vyzván účastník zadávacího řízení
k objasnění a zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny některých položek
z položkového rozpočtu. Účastník zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
podal vysvětlení, že se jednalo o překlep a položkový rozpočet nelze upravit, jak připouští ustanovení
§ 46, odst. 3 ZZVZ, aniž by byla dotčena celková nabídková cena. Vzhledem k tomu, že nedošlo k
objasnění (opravě) podle § 46 ZZVZ, zadavatel v souladu s § 48, odst. 2, písm. b) ZZVZ účastníka
zadávacího řízení vyloučil.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle
její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal
nejnižší nabídkovou cenu.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
IČ
Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

SOLIDSUN s.r.o.
02258129
Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Nejsou dosud zadavateli známi.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nepoužito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní zakázku.
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Petr Vícha

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v. r.

Razítko zadavatele

V Bohumíně 13. 01. 2021

