Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek a protokol o jednání
hodnoticí komise
v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Dodávka a instalace kogenerační jednotky“
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel JACER-CZ, a.s., se sídlem náměstí Prokopa Velikého 466/12b, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25410105
(dále jen „zadavatel“) pověřil níže uvedenou hodnoticí komisi v souladu s ust. § 42 a souvisejících zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon“), o vyhotovení následující
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí je i posouzení splnění podmínek účasti u nabídky, která
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, jakož i protokol o jednání hodnoticí komise v uvedené věci.
1.

Složení hodnoticí komise:
Josef Jarkovský st.
Bc. Josef Jarkovský ml.
Mgr. Michal Havel, MBA

Pozn.: pokud je názor, resp. závěr členů hodnoticí komise společný, je v textu uvedeno sousloví „všichni členové
hodnoticí komise“ nebo „hodnoticí komise“.
Všichni členové hodnoticí komise a přizvaný odborník svým podpisem této listiny, čestně prohlašují, že nejsou
ve střetu zájmů k níže uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce v souladu ust. § 44 zákona, tj. zejména
nemají v předmětné veřejné zakázce zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.
2.

Postup hodnoticí komise při posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky jednoho (1) účastníka zadávacího řízení, a to:
1.

B:POWER, a.s., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28925319,

Všichni členové hodnoticí komise seznali, že údaje uvedené v příslušném poli elektronického nástroje zadavatele
EZAK a čl. IV. odst. 1. závazného návrhu smlouvy o dílo odpovídají číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení,
kterými byla stanovena celková nabídková cena s váhou 100 %.
a)

Posouzení nabídek a kvalifikace

Hodnoticí komise přistoupila k posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, společnosti B:POWER, a.s., se
sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28925319, (dále také jen „B:POWER“).
Posouzení obsahu nabídky
Hodnoticí komise nejprve posuzuje obsah samotné nabídky dle zadávacích podmínek, včetně návrhu servisní
smlouvy. Součástí je rovněž vyplněný položkový rozpočet.
Hodnoticí komise po konstatování, že nabídka obsahuje všechny požadované doklady a nabízené plnění odpovídá
zadávacím podmínkám, pokračuje v posouzení nabídky.
Posouzení jistoty
Složení jistoty (ve formě úhrady částky ve výši 500.000,- Kč na bankovní účet zadavatele) je prokázáno v souladu
s ust. § 41 zákona.
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Posouzení kvalifikace
Zadavatel požadoval v čl. 4.1. zadávacích podmínek prokázání splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona.
Výsledek posouzení základní způsobilosti účastníka a způsobu jejího prokazování:
Ano, výpis z evidence RT PO (prostá kopie)
výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 75 odst. 1 písm. a)
Ano, výpis z evidence RT FO Jiří Musílek, Josef
zákona
Gába a Karel Šmíd (prostá kopie)
potvrzení příslušného finančního úřadu dle § 75 odst. 1 Ano, potvrzení příslušného FÚ (el. originál)
písm. b) zákona
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební Ano, čestné prohlášení (prostá kopie)
dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona
písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. Ano, čestné prohlášení (prostá kopie)
1 písm. c) zákona
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení Ano, potvrzení příslušné OSSZ (el. originál)
ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením Ano, výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)
písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1
písm. e) zákona

Zadavatel dále v čl. 4.2. zadávacích podmínek požadoval prokázání splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77
zákona.

Výsledek posouzení profesní způsobilosti účastníka a způsobu jejího prokazování:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, Ano, výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona
Doklad o oprávnění k podnikání, ze kterého vyplývá Ano, výpisem ze živnostenského rejstříku (prostá
oprávnění „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických kopie)
zařízení“ dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona
Ano, výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)
Zadavatel dále v čl. 4.3. zadávacích podmínek požadoval prokázání splnění technické kvalifikace dle ust. § 79
zákona.

Výsledek posouzení technické kvalifikace účastníka a způsobu jejího prokazování:
Seznam významných dodávek poskytnutých za posledních Ano (prostá kopie)
10 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
1) Energoblok Bouzov, realizace 2015, rozpočet
kdy zadavatel si vymezuje právo kontaktovat objednatele.
24,2 mil. Kč (ORC jednotka)
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Seznam významných dodávek bude obsahovat nejméně 3 2) Energoblok Jevíčko, realizace 2013, rozpočet
15,2 mil. Kč
zakázky v hodnotě minimálně 15 000 000,- Kč bez DPH
spočívající v dodávce a instalaci technologie k zajištění 3) Energoblok Pila Levoča, realizace 2013,
rozpočet 20,5 mil. Kč (ORC jednotka)
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, přičemž
alespoň 2 zakázky musí obsahovat dodávku jednotky ORC.
Předložení seznamu techniků nebo technických útvarů, Ano, seznam techniků (prostá kopie)
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou Životopisy: Ing. Karel Šmíd (prostá kopie)
provádět realizaci díla, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli.
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci své nabídky
předložil seznam těchto osob, a mezi těmito osobami bude
alespoň 1 řídící technik,
Zadavatel stanovuje minimální požadavky na osobu
vedoucího technologa, která musí:
a)
b)
c)

ukončené vysokoškolské vzdělání,
Mít nejméně 5 let praxe v oboru,
mít zkušenostmi s minimálně 2 zakázkami
v minimálním rozsahu plnění v hodnotě
15.000.000,- Kč bez DPH v pozici řídícího
technika instalace předmětných technologií.

V rámci posouzení nabídky účastníka byly identifikovány nejasnosti, týkající se podoby požadovaného návrhu
záruční a pozáruční servisní smlouvy a u splnění požadavků k technické kvalifikaci. Z tohoto důvodu byl účastník
dne 28.5.2021 vyzván k objasnění své nabídky.
Účastník B:POWER dne 29.5.2021 tj. ve stanovené lhůtě nabídku objasnil a doplnil údaje a požadované
informace.
Hodnoticí komise konstatuje, že všechny požadavky na kvalifikaci jsou účastníkem B:POWER splněny, a nabídka
tak vyhovuje podmínkám kvalifikace dle zadávacích podmínek a zákona.
Posouzení zákonných podmínek
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka B:POWER splňuje požadavky kladené na ni ust. § 107 odst. 3
a 4 zákona.
Posouzení nabídkového položkového rozpočtu a technického řešení
Komise se dále zaměřila na předložené informace k technickému řešení ze strany účastníka a vytvořený
položkový rozpočet. Při kontrole doložených dokumentů komise neshledala žádné nedostatky.
Posouzení nabídkové ceny
Hodnoticí komise provedla identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny, a to z pohledu absolutního, tj.
posuzování výše nabídkové ceny ve vztahu hodnoty nabídkové ceny oproti předpokládané hodnotě této veřejné
zakázky a z pohledu relativního, tj. posuzování výše nabídkové ceny ve vztahu k nabídkám dalších účastníků.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 30 000.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena
účastníka B:POWER činí 29 990.000 Kč bez DPH, tj. cca o 1 % méně než hodnota předpokládaná. Hodnoticí komise
konstatuje, že posuzovaná nabídka neobsahuje z pohledu absolutního mimořádně nízkou nabídkovou cenu a
není dle názoru hodnoticí komise příliš cenově ambiciózní.
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4.

Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídek

Hodnoticí komise konstatuje, že účastník zadávacího řízení B:POWER, a.s., se sídlem U Borové 69, 580 01
Havlíčkův Brod, IČO 28925319, který nabídl zadavateli dle hodnocení nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši
29 990.000 Kč bez DPH (slovy dvacet devět miliónů devět set devadesát tisíc korun českých) a zároveň jeho
nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek i podmínkám zákona.
Hodnoticí komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru účastníka B:POWER, a.s., se sídlem U Borové 69,
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28925319, jako dodavatele veřejné zakázky.
5.

Způsob jednání hodnoticí komise

Hodnoticí komise jednala dálkově prostřednictvím emailu a cloudového uložiště v období od 24.5.2021 –
31.5.2021.
Podpisy členů hodnoticí komise:

____________________
Josef Jarkovský st.

____________________
Bc. Josef Jarkovský ml.

____________________
Mgr. Michal Havel, MBA

Zprávu vyhotovil:

Ing. David Frolík, Naviga Assistance, s.r.o., administrátor veřejné zakázky

David
Frolík
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Digitálně podepsal
David Frolík
Datum: 2021.06.08
17:18:03 +02'00'

