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VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM Ř ÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Vážení,
Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČO: 60733098
(dále jen zadavatel), Vám oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení bez uveřejnění podlimitní
veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka elektrické energie pro rok 2019“ (dále jen zakázka)
a vyzývá Vás k jednání o podmínkách její realizace. Za tímto účelem Vám v souladu s § 63 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), sdělujeme
následující informace:

I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Osoba zastupující
zadavatele

Ing. Luděk Borový, generální ředitel na základě plné moci

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst
zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná
zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:
Dílčí část č. 1:
Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční
spotřebou 1.370 MWh.
Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH.
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Dílčí část č. 2:
Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry)
s roční spotřebou 1.846 MWh.
Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH.
Zadavatel požaduje předložení nabídky do obou dílčích částí veřejné
zakázky.
Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.
Klasifikace zakázky (CPV)

09310000-5 Elektrická energie

Druh veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení zákona § 63 ZZVZ

Předpokládaná hodnota

3.734.000,- Kč bez DPH

III.

O D Ů V O D N Ě N Í P O U Ž I T Í J E D N AC Í H O Ř Í Z E NÍ B E Z U V E Ř E J NĚ NÍ

Zadavatel první předchozí zadávací řízení zahájené dle § 56 ZZVZ v otevřeném nadlimitním řízení zrušil
rozhodnutím ze dne 09.10.2018 v souladu s ust. § 127 odst. 2, písmene h) ZZVZ. Důvodem pro zrušení
zadávacího řízení bylo, že po vyloučení účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 3 ZZVZ z důvodu
neprokázání složení jistoty a nesplnění zadávacích podmínek, zůstal v zadávacím řízení jediný účastník
zadávacího řízení. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek dne 02.11.2018 a současně v Úředním věstníku Evropské unie dne 3.11.2018.
Zadavatel druhé předchozí zadávací řízení zahájené dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení
zrušil rozhodnutím ze dne 28.11.2018 v souladu s ust. § 127 odst. 2, písmene b) ZZVZ. Důvodem pro
zrušení zadávacího řízení bylo, že po vyloučení účastníka zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2
písm. a) zákona z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, nezůstal v zadávacím řízení žádný účastník
zadávacího řízení.
Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že v předchozích zadávacích řízení na
veřejnou zakázku podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a
nesplnili podmínky účasti. Tím byla naplněna podmínka dle § 63 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ pro použití
jednacího řízení bez uveřejnění. Současně, z důvodu krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací
řízení s uveřejněním, je nezbytné použít jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 5 ZZVZ.
Zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky a zahájil jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně
po zrušení předchozího zadávacího řízení.

Naše značka: 4200/MB-112/2018
(strana 3 / 3)

IV.

P O D M Í N K Y P O SK Y T N U T Í Z A D Á V AC Í D O K U M E N T AC E

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.
V.

KVALIFIKACE A HODNOCE NÍ

Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti jsou součástí zadávací dokumentace.

VI.

Z P Ů SO B A Z Á S A D Y J E D N Á N Í

Jednání bude probíhat elektronicky v písemné formě, a to tak, že na základě této výzvy včetně jejich
příloh, dodavatel písemně prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.bkom.cz, sdělí návrh
cenových podmínek, a to ve lhůtě pro podání nabídek zadavateli, a předloží návrhy smluv pro každou
dílčí část veřejné zakázky, zpracované na základě obchodních podmínek, které jsou přílohou této výzvy.
Nabídka bude zadavatelem posouzena, zejména dle nabídnutých cenových podmínek. O cenových
podmínkách je možné jednat.
Účastník je povinen dodržet obchodní podmínky stanovené v příloze č. 9 zadávací dokumentace. Tyto
podmínky budou zpracovány do textů smluv a jsou pro účastníka závazné.

VII.

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek:

13.12.2018 do 11:00 hod.

Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu
zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
stanovené výše.
Technické podmínky pro podávání nabídek obsahuje příloha č. 8.

Elektronická adresa
podání nabídek:

pro https://zakazky.bkom.cz/vz00000089

Zadavatel si v souladu s § 127 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit jednací řízení bez uveřejnění do doby
uzavření smluv pro každou dílčí část veřejné zakázky, a to bez jakýchkoli závazků k účastníku, se
sdělením důvodu zrušení zadávacího řízení.
V Brně, dne 10.12.2018

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Milena Bartíková
Datum: 10.12.2018 12:25:47

……………………..…………………………………………
Bc. Milena Bartíková
referent obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
Přílohy:
Zadávací dokumentace včetně příloh

