město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k části 3. - Dodávka kovových kartoték nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávání
nábytku, židlí a kartoték - 2021“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky:

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_756.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět 3. části veřejné zakázky
Předmětem této části veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kovových kartoték do prostor
Městského úřadu v Chebu specifikovaných v příloze č. 2 ZD - část 3. - Dodávka kovových
kartoték. Součástí dodávek bude montáž a doprava zboží na místo určení. Cena za montáž
a dopravu musí být započítána do jednotkových cen poskytovaného zboží.
CPV 39132200-8 - Kartoteční skříně.
Předpokládaná hodnota části 3. veřejné zakázky činí 300 000 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky bylo zvoleno otevřené řízení dle § 56 zákona.
Veřejná zakázka byla rozdělena na části. Otevřené nadlimitní řízení bylo zahájeno ve smyslu
§ 56 odst. 1 zákona dne 16.04.2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění podle § 212 zákona.

4. Účastníci 3. části veřejné zakázky
Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána nabídka žádným účastníkem.
5. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
Z důvodu zrušení 3. části veřejné zakázky nebyla podepsána smlouva s žádným dodavatelem.
6. Identifikační údaje vyloučených účastníků
V rámci 3. části veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Odůvodnění zrušení části veřejné zakázky
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník v rámci 3. části veřejné zakázky.
Třetí část veřejné zakázky byla tedy zrušena v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona.
8. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
e) zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,
f)

nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

18.06.2021

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

