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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Jednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh dle § 65 zákona o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na § 143 a násl. ZZVZ.
Identifikační údaje zakázky
Název:
Spis. značka:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dodávka a odběr tepelné energie pro město Hodonín
MUHO 13024/2021 OPM
Dodávky
Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Zastoupené:
Adresa:
IČO:
DIČ:

Město Hodonín
Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
00284891
CZ699001303

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech administrativních:

Pavel Raus, referent (technická správa nemovitostí)
Bc. Libor Vaněk, referent (energetik města)
Mgr. Michaela Spazierová, právník města
MgA. Petr Drábek, administrátor veřejných zakázek

(dále také jen „zadavatel“)
Identifikační údaje účastníka jednacího řízení bez uveřejnění
Název:
Městská bytová správa, spol. s r.o.
Adresa:
Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01 (ČR)
IČO:
63489953
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Bimková, jednatelka
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petr Pacal, vedoucí
(dále také jen „dodavatel“)
Použité zkratky:
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky tepelné energie určeného pro vytápění objektů
v majetku města Hodonín, jehož množství, místo předání a ostatní parametry jsou uvedeny v příloze
č. 1 této výzvy. Dodávka tepla bude realizována ze zařízení ve vlastnictví - ve správě dodavatele
do zařízení ve vlastnictví zadavatele. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je zařízení připojené
na zdroj či rozvod dodavatele tepla určené pro vnitřní rozvod a konečnou spotřebu tepla v objektu
zadavatele. Parametry poptávaného tepla do jednotlivých odběrných míst jsou specifikovány
ve smlouvě.
Klasifikace předmětu plnění dle CPV kódu
65400000-7
Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
09320000-8
Pára, horká voda a související produkty
2. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 3 písm. b)
ZZVZ, neboť z důvodů technických, může být zakázka plněna pouze určitým dodavatelem, a to spol.
Městská bytová správa, spol. s r.o., sídlem Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01 (ČR),
IČO 63489953, která je v současné době pro odběrná místa fakticky jediným dodavatelem, který
je schopen zajistit dodávky v požadované kvalitě, rozsahu a objemu, v tomto ohledu má spol. Městská
bytová správa, spol. s r.o. monopolní postavení. Z důvodů nemožnosti zajistit plnění předmětu veřejné
zakázky jiným dodavatelem, jsou tak splněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky
v jednacím řízení bez uveřejnění.
Postup jednacího řízení bez uveřejnění byl schválen usnesením radou města Hodonína č. 5080
ze dne 30. 11. 2021.
3. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Adresa:
IČO:

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01 (ČR)
63489953

4. PRŮBĚH JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Jednání s dodavatelem Městská bytová správa, spol. s r.o. (IČO 63489953) proběhlo ústní i písemnou
formou, a bylo vedeno v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že jednání bylo vedeno s jediným
účastníkem, nebyla nabídka hodnocena podle hodnotících kritérií. Osobní ústní jednání se uskutečnilo
dne 08. 12. 2021 od 13 hodin na adrese Národní třída 373/25, Hodonín, PSČ 695 01, v zasedací
místnosti odboru Investic a údržby. Jednací řízení bez uveřejnění po vzájemné domluvě obou stran bylo
ukončeno dne 15. 12. 2021 v 13:00:00 hodin.
5. VÝBĚR DODAVATELE
V souladu se ZZVZ a návrhem komise, zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávka a odběr tepelné energie pro město Hodonín“ zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění na
základě § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ rozhodl o výběru dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem
Městská bytová správa, spol. s r.o., se sídlem Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01 (ČR),
IČO 63489953.
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6. SMLOUVA UZAVŘENA S DODAVATELEM
Adresa:
IČO:

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01 (ČR)
63489953

7. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH
OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN
Střet zájmů nebyl zjištěn.
8. OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Oznámení o výsledku zadávacího řízení je uveřejněno a je ke stažení na profilu zadavatele, a na www
stránkách města Hodonín.
Adresy domén:

https://profily.proebiz.com/profile/00284891
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044

V Hodoníně, dne: 13. 01. 2022
MgA. Petr Drábek
Administrátor veřejných zakázek
Odbor právní a majetku
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