PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
1. Název zakázky
„SAKO Brno, a.s. – koupě společnosti Energzetservis, a.s.“
2. Označení zadavatele
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky je nabytí 100 % podílu společnosti ENERGZET SERVIS a.s.,
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 285 74 516, zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7387.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku je 28 000 000,00 Kč bez DPH.
5. Použitý druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na dodávky zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky:

1.

Účastník:

EP Energy, a.s.

Sídlo:

Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

IČ:

29259428

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem EP Energy, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00
Praha 1, IČO: 29259428.

9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Nabídka dodavatele EP Energy, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO:
29259428 je jedinou nabídkou podanou v tomto zadávacím řízení, jelikož tato nabídka
zároveň splnila veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách, rozhodl zadavatel o výběru tohoto dodavatele.
10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Bez poddodavatelů.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
odůvodnění použití zjednodušeného režimu, odůvodnění nezavedení dynamického
nákupního systému
Nebylo použito.
12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Společnost ENERGZET SERVIS a.s. vlastní nemovitosti situované mezi areály SAKO Brno,
a.s. – z jihu areál Jedovnická 2, ze severu areál Jedovnická 4 a z východu vlečková kolej, a je
přístupný pouze z areálů SAKO. Zadavatel má zájem o nákup společnosti ENERGZET
SERVIS a.s., a to za účelem zajištění komfortního a v současné době již existujícího propojení
areálu SAKO na ulici Jedovnická. Vzhledem ke skutečnosti, že pro plnění, které je předmětem
veřejné zakázky, neexistuje srovnatelná alternativa a společnost ENERGZET SERVIS a.s. je
z povahy věci jediným možným dodavatelem poptávaného plnění, kterým je nabytí 100 %
podílu společnosti ENERGZET SERVIS a.s., přistoupil zadavatel k zadání zakázky
prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 písm.
b) zákona.
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nebylo zrušeno.
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.
15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku z důvodů provozně-ekonomických, kdy v případě
rozdělení zakázky na části by neúměrně vzrostla administrativní náročnost a nároky na

organizaci a koordinaci plnění.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.

