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Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednaná ve smlouvě
Identifikační údaje zadavatele: sektorový zadavatel
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
IČ: 49455842
Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 1181
Veřejná zakázka a její předmět:
Název veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie na období 2015 a 2016
Předmětem veřejné zakázky byly sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst
zadavatele s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení
odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a
zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších
ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu v platném znění, z napěťové hladiny, a to na roky 2015 a 2016 (24 měsíců).
Cena sjednaná ve smlouvě
Byly uzavřeny 2 smlouvy na dodávku elektrické energie na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.
Ve smlouvě na dodávku elektrické energie týkající se velkoodběrů byla sjednána cena 957,- Kč bez
DPH za 1 MWh silové elektrické energie.
Ve smlouvě na dodávku elektrické energie týkající se maloodběrů byla sjednána cena 1.021,- Kč
bez DPH za 1 MWh silové elektrické energie.
Celková platba bez DPH za silovou elektrickou energii za maloodběry a za velkoodběry za 2 roky
plnění při předpokládané spotřebě ve výši 23.580,842 MWh u maloodběrů a předpokládané
spotřebě ve výši 68.264,86 MWh u velkoodběrů (celkem předpokládaná spotřeba 91 845,702 MWh)
bude činit 89.405.511,- Kč bez DPH.
2. Zvolený druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Vybraný uchazeč:
Obchodní firma uchazeče:
Sídlo uchazeče:
IČ:

Soběšická 820/156
638 01 Brno

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 222 820

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnerova 2151/6, 370 49 České Budějovice
26078201

e-mail: sekretariat@vasgr.cz
www.vodarenska.cz

Bankovní spojení: 15304621/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
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Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena
bez DPH, tj. hodnoticím kritériem byla celková platba bez DPH za silovou elektrickou energii za
maloodběry a za velkoodběry za 2 roky plnění veřejné zakázky při předpokládané spotřebě ve výši
23.580,842 MWh u maloodběrů a předpokládané spotřebě ve výši 68.264,86 MWh u velkoodběrů
(celkem předpokládaná spotřeba 91 845,702 MWh).
Nabídky byly neseřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. V rámci jednání
probíhalo snižování nabídkových cen obsažených v nabídkách.
Výsledek hodnocení provedeného zadavatelem na základě výsledku jednání – konečné pořadí
nabídek je toto.
Konečné
pořadí
nabídky

Uchazeč
Celková platba za Cena za 1 MWh Cena za 1 MWh
Firma
silovou el. energii za silové el. energie silové el. energie
Sídlo
24 měsíců v Kč bez pro velkoodběry v pro maloodběry v
IČ
DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
1.
E.ON Energie, a.s.
89.405.511,957,1.021,F.
A.
Gerstnerova
2151/6, 370 49 České
Budějovice
IČ: 26078201
2.
ČEZ Prodej, s.r.o.
89.410.466,955,1.027,Duhová 425/1, 140 53
Praha
IČ: 27232433
Pozn. Uvedené ceny nezahrnují poplatky za distribuci a daň z elektřiny (tyto vycházejí z platného
cenového rozhodnutí ERÚ).
Plnění subdodavatelem
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna subdodavatelsky.
4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Průběžné
pořadí
nabídky

Uchazeč
Celková platba za Cena za 1 MWh Cena za 1 MWh
Firma
silovou el. energii za silové el. energie silové el. energie
Sídlo
24 měsíců v Kč bez pro velkoodběry v pro maloodběry v
IČ
DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
1.
ČEZ Prodej, s.r.o.
89.754.266,959,1.030,Duhová 425/1, 140 53
Praha
IČ: 27232433
2.
E.ON Energie, a.s.
98.113.422,1.040,1.150,F.
A.
Gerstnerova
2151/6, 370 49 České
Budějovice
IČ: 26078201
Pozn. Uvedené ceny nezahrnují poplatky za distribuci a daň z elektřiny (tyto vycházejí z platného
cenového rozhodnutí ERÚ).
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Ceny uvedené v tabulce byly dodavateli snižovány v rámci jednání formou „listinné aukce“ do
podoby stanovené výše v bodě 3. Této Zprávy.
5. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Z důvodu neprokázaní splnění kvalifikace byli vyloučeni ze zadávacího řízení tito zájemci:
1.
Obchodní firma zájemce:
Lumius, spol. s r.o.
Sídlo zájemce:
ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek – Místek
IČ:
25911945
Důvod vyloučení:
Žádost o účast v zadávacím řízení nesplnila požadavek prokázání ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů, neboť neobsahovala kopie účetních závěrek za roky 2010, 2011 a 2012,
jak požadoval zadavatel. Žádost o účast dále nesplnila požadavek prokázání technických
kvalifikačních předpokladů, neboť neobsahovala čestné prohlášení o službě „Zákaznického portálu“.
2.
Obchodní firma zájemce:
Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka
Sídlo zájemce:
Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
IČ:
26971801
Důvod vyloučení:
Žádost o účast v zadávacím řízení nesplnila požadavek prokázání kvalifikace u zahraničního
dodavatele, kdy zájemce je odštěpným závodem zahraniční právnické osoby, a žádost o účast
neobsahovala dokument splnění kvalifikace ve vztahu k Slovenské republice. Zadavatel požadoval
prokázat základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 cit. zákona způsobem podle odst. 3
téhož ustanovení. Ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g), h) zákona o veřejných zakázkách vyžaduje
doložit kvalifikaci ve vztahu k České republice a zemi sídla dodavatele.
Žádost o účast dále nesplnila požadavek prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů, neboť neobsahovala čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě bude uchazeč udržovat v platnosti po
celou dobu trvání smlouvy a záruční doby mezi dodavatelem a objednatelem.
Žádost o účast dále nesplnila požadavek prokázání technických kvalifikačních předpokladů, neboť
čestné prohlášení týkající se individuálního přístupu a služeb manažera ze dne 30.5.2014 nebyla
podepsána.
Z důvodu neprokázání splnění kvalifikace nebyli žádní další uchazeči než shora uvedení vyloučeni.
Z důvodu nesplnění zadávacích podmínek nebyla žádná nabídka vyřazena.
6. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl v tomto zadávacím řízení vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny.
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7. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, důvod zrušení
zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení s uveřejněním, tj. v obecném zadávacím řízení
pro sektorové zadavatele.
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Smlouva s vybraným výše uvedeným dodavatelem byla uzavřena dne 27. 6. 2014.
V Brně dne 2. července 2014

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vodárenská
akciová
společnost,a.s.

Digitálně podepsal Vodárenská
akciová společnost,a.s.
DN: c=CZ, o=VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST BRNO, a.s. [IČ
49455842], cn=Vodárenská akciová
společnost,a.s., serialNumber=S79644
Datum: 2014.07.02 10:08:35 +02'00'
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