PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

Označení veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní
(dále jen „VZ“)
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
(dále jen „Zadavatel“)
1. Označení zadavatele
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti bytového domu s pečovatelskou
službou č.p. 1061 v Horažďovicích, spočívající v zateplení obálky budovy (zateplení obvodových
stěn a střechy) a výměně oken a dveří.
Stavba není členěna na stavební objekty.
CPV kódy:
45000000-7
45320000-6
45421100-5

Stavební práce
Izolační práce
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

3. Cena sjednaná ve smlouvě
0 Kč
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČO: 45023522
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČO: 45023522.
Dodavatel byl vyloučen v souladu s § 48 odst. 3 ZoZVZ z důvodu neprokázání složení jistoty
požadované v zadávacích podmínkách.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Výběr nebyl proveden (jediný účastník byl vyloučen, není tedy žádný účastník, se kterým by bylo
možné uzavřít smlouvu)
8. Označení poddodavatele
Nerelevantní
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Veřejná zakázka byla zrušena v souladu s § 127 odst. 2 písm. b), ZZVZ z důvodu, že zadavatel
obdržel pouze jednu nabídku účastníka, kterému zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení.
Nebyl tedy žádný účastník, se kterým by bylo možné podepsat smlouvu.
Zadavatel rozhodl o zrušení této podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení na svém 28. zasedání dne 13.01.2020.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužito
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
nerelevantní
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
nerelevantní

V Horažďovicích dne 29.01.2020

Ing. Michael Forman, starosta

