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Vyrozumění o výhradě proti úkonu zadavatele na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“)  

– na žádost dodavatele 

 

 

1. Základní údaje o zadavateli 

Název Státní energetická inspekce 

Zastoupená Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 

Sídlo Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

IČO 613 87 584 

Organizační útvar Organizační složka státu 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy  
tel.: 737 233 678 
e-mail: mvokac@cr-sei.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
organizačních 

Mgr. Hana Dostálová – odborný rada pro veřejné 
zakázky 
tel.: 605 227 558 
e-mail: hdostalova@cr-sei.cz  

 

2. Námitka proti úkonu zadavatele zaslaná elektronicky prostřednictvím 

Národního elektronického nástroje dne 03. 03. 2021 

Vznáším námitku proti zaslání dokumentu, kde se píše pouze o tom, že naše firma 

nebyla vybrána v rámci veřejné zakázky. 
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Není napsáno, kdo zvítězil a za jakých podmínek, zda-li hrálo v úvahu začlenění 

skladného za 1500m2 po dobu 1 měsíce, které možná bude využito, možná nebude, 

tak, jak bylo řečeno při prohlídce. 

 

3. Odpověď na zaslanou námitku 

Dne 03. 03. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím Národního elektronického 

nástroje (dále jen „NEN“) námitku proti úkonu zadavatele. Zadavatel stanovil  

v čl. 12 výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Stěhování Státní energetické inspekce“ (dále jen „Výzva“), že bude hodnotit 

předložené nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení tedy byla 

celková nejnižší nabídková cena včetně DPH. Uvedené hodnoty v údajích pro 

hodnocení nabídky uchazeči předkládali za účelem hodnocení a zadavatel je ve 

výzvě sestavil tak, aby získal srovnávací hodnoty a obdržel vzájemně porovnatelné 

nabídky. Orientační dílčí plnění pak vede zadavatele k získání nabídkové ceny tak, 

aby věděl, že je ve správném zadávacím řízení a neporušuje zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel stanovil  

v čl. 14 Výzvy, že nabídková cena je součtem celkových jednotlivých hodnot 

manipulačních prací. 

 

Dne 23. 02. 2021 v 10:00 hodin se sešla komise pro otevírání a hodnocení nabídek 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické 

inspekce“, jmenovaná Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem SEI, ve složení 

Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy – předseda komise, Mgr. Hana 

Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky – členka komise, Mgr. Denisa 

Richterová, oddělení rozpočtu – členka komise (dále jen „členové komise“ nebo též 

„komise“).  

 

Níže je uveden postup komise při otevírání a hodnocení nabídek:  

1. Komise otevírala předložené nabídky dle data a času přijetí. 

2. Komise hodnotila nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti na základě 

nejnižší nabídkové ceny (cena je hodnocena včetně DPH) tak, jak je vymezeno 

ve Výzvě.  
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3. Po stanovení pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu 

přistoupila komise k dalšímu hodnocení na základě splnění základní, profesní 

a technické způsobilosti včetně formálních požadavků, to vše v souladu 

s Výzvou (zadávacími podmínkami), tj. struktura podané nabídky v souladu  

s doporučeným členěním a kontrola údajů v doložených dokladech: 

a) krycí list nabídky, 

b) údaje pro hodnocení nabídky, 

c) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení  

k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky 

d) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení 

účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči 

zadavateli ani jeho zřizovateli 

e) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení  

k prokázání technické kvalifikace a seznam významných služeb, 

f) seznamu poddodavatelů, 

g) prostá kopie dokladu o vlastnictví nebo platná nájemní smlouva, popis 

parametrů skladu včetně fotodokumentace a uvedení zabezpečení, 

monitoringu klimatu včetně grafů – viz čl. 7.2 Výzvy, 

h) buď ISO 27001, 

i) a nebo ISO 9001, 

j) prostá kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu 

k) rámcová dohoda. 

4. Posouzení splnění účasti dle požadavků stanovených ve Výzvě komise 

započala u 1. nejvýhodnější nabídky. V případě nesplnění požadavků  

u 1. nejvýhodnější nabídky se komise usnesla, že by přistoupila k hodnocení 

splnění požadavků u 2. nejvýhodnější nabídky, případně 3. nejvýhodnější 

nabídky, dále by komise postupovala v hodnocení analogicky. 

 

Jelikož na zadavatele dopadá legislativní povinnost zveřejňovat smlouvy v registru 

smluv1, má zadavatel za to, že je možné dohledat vybraného uchazeče právě 

                                            
1 § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

mailto:posta@cr-sei.cz
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v registru smluv, a to nejdříve po uplynutí třídenní lhůty k podání výhrady proti 

úkonům zadavatele, kterou může podat kterýkoli uchazeč zadávacího řízení. 

 

Zadavatel se rozhodl vyhovět námitce a oznámit nejvhodnějšího dodavatele. 

Dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která současně splnila 

zadávací podmínky dle Výzvy, je obchodní společnost STĚHOVÁNÍ Praha,  

spol. s r.o. (IČO: 268 47 132). 

 

4. Způsob nápravy 

Zadavatel zvolil jako způsob nápravy zveřejnění požadované informace. Zadavatel 

odešle všem účastníkům výběrového řízení, kteří podali nabídky, toto vyrozumění  

o výhradě prostřednictvím NEN, současně jej zveřejní v NEN a na svých stránkách. 

 

Zadavatel se rozhodl, že v tomto případě nesestaví komisi a shledává jako 

dostačující, aby vyrozumění o výhradě vypracovala osoba odpovědná za zadání 

zakázky a schválila osoba jí nadřízená s přiměřenou politickou odpovědností. 

 

Vyrozumění zpracovala:  Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky 

 

Vyrozumění schválil:  Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy 

 

 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel 
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Vyrozumění o výhradě proti úkonu zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“) 

– na žádost dodavatele





Základní údaje o zadavateli

		Název

		Státní energetická inspekce



		Zastoupená

		Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem



		Sídlo

		Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město



		IČO

		613 87 584



		Organizační útvar

		Organizační složka státu



		Kontaktní osoba ve věcech technických

		Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy 
tel.: 737 233 678

e-mail: mvokac@cr-sei.cz 



		Kontaktní osoba ve věcech organizačních

		Mgr. Hana Dostálová – odborný rada pro veřejné zakázky
tel.: 605 227 558

e-mail: hdostalova@cr-sei.cz 







Námitka proti úkonu zadavatele zaslaná elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje dne 03. 03. 2021

Vznáším námitku proti zaslání dokumentu, kde se píše pouze o tom, že naše firma nebyla vybrána v rámci veřejné zakázky.





Není napsáno, kdo zvítězil a za jakých podmínek, zda-li hrálo v úvahu začlenění skladného za 1500m2 po dobu 1 měsíce, které možná bude využito, možná nebude, tak, jak bylo řečeno při prohlídce.



Odpověď na zaslanou námitku

Dne 03. 03. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) námitku proti úkonu zadavatele. Zadavatel stanovil 
v čl. 12 výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ (dále jen „Výzva“), že bude hodnotit předložené nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení tedy byla celková nejnižší nabídková cena včetně DPH. Uvedené hodnoty v údajích pro hodnocení nabídky uchazeči předkládali za účelem hodnocení a zadavatel je ve výzvě sestavil tak, aby získal srovnávací hodnoty a obdržel vzájemně porovnatelné nabídky. Orientační dílčí plnění pak vede zadavatele k získání nabídkové ceny tak, aby věděl, že je ve správném zadávacím řízení a neporušuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel stanovil 
v čl. 14 Výzvy, že nabídková cena je součtem celkových jednotlivých hodnot manipulačních prací.



Dne 23. 02. 2021 v 10:00 hodin se sešla komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“, jmenovaná Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem SEI, ve složení Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy – předseda komise, Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky – členka komise, Mgr. Denisa Richterová, oddělení rozpočtu – členka komise (dále jen „členové komise“ nebo též „komise“). 



Níže je uveden postup komise při otevírání a hodnocení nabídek: 

1. Komise otevírala předložené nabídky dle data a času přijetí.

2. Komise hodnotila nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny (cena je hodnocena včetně DPH) tak, jak je vymezeno ve Výzvě. 

3. Po stanovení pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu přistoupila komise k dalšímu hodnocení na základě splnění základní, profesní a technické způsobilosti včetně formálních požadavků, to vše v souladu s Výzvou (zadávacími podmínkami), tj. struktura podané nabídky v souladu 
s doporučeným členěním a kontrola údajů v doložených dokladech:

a) krycí list nabídky,

b) údaje pro hodnocení nabídky,

c) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení 
k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

d) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

e) doklad k prokázání kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení 
k prokázání technické kvalifikace a seznam významných služeb,

f) seznamu poddodavatelů,

g) prostá kopie dokladu o vlastnictví nebo platná nájemní smlouva, popis parametrů skladu včetně fotodokumentace a uvedení zabezpečení, monitoringu klimatu včetně grafů – viz čl. 7.2 Výzvy,

h) buď ISO 27001,

i) a nebo ISO 9001,

j) prostá kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

k) rámcová dohoda.

4. Posouzení splnění účasti dle požadavků stanovených ve Výzvě komise započala u 1. nejvýhodnější nabídky. V případě nesplnění požadavků 
u 1. nejvýhodnější nabídky se komise usnesla, že by přistoupila k hodnocení splnění požadavků u 2. nejvýhodnější nabídky, případně 3. nejvýhodnější nabídky, dále by komise postupovala v hodnocení analogicky.



Jelikož na zadavatele dopadá legislativní povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv[footnoteRef:1], má zadavatel za to, že je možné dohledat vybraného uchazeče právě v registru smluv, a to nejdříve po uplynutí třídenní lhůty k podání výhrady proti úkonům zadavatele, kterou může podat kterýkoli uchazeč zadávacího řízení. [1:  § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů] 




Zadavatel se rozhodl vyhovět námitce a oznámit nejvhodnějšího dodavatele. Dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která současně splnila zadávací podmínky dle Výzvy, je obchodní společnost STĚHOVÁNÍ Praha, 
spol. s r.o. (IČO: 268 47 132).



Způsob nápravy

Zadavatel zvolil jako způsob nápravy zveřejnění požadované informace. Zadavatel odešle všem účastníkům výběrového řízení, kteří podali nabídky, toto vyrozumění 
o výhradě prostřednictvím NEN, současně jej zveřejní v NEN a na svých stránkách.



Zadavatel se rozhodl, že v tomto případě nesestaví komisi a shledává jako dostačující, aby vyrozumění o výhradě vypracovala osoba odpovědná za zadání zakázky a schválila osoba jí nadřízená s přiměřenou politickou odpovědností.



Vyrozumění zpracovala: 	Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky



Vyrozumění schválil: 	Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy







Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel
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