STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
11. schůze rady města dne: 05.06.2018
Bod pořadu jednání:
Zrušení zadávacího řízení na zakázku "ZŠ Vrchlického, Liberec - modernizace výměníku"
Stručný obsah: V souladu s usnesením rady města č. 417/2018 předkládáme radě města informace
o výsledku zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádného
uchazeče. V této souvislosti předkládáme podklady ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“. Radě města budou předloženy nové
zadávací podmínky.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Zrušení zadávacího řízení
Zpracoval:

Machatý Petr - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

panem Tomášem Kyselou, náměstkem rpimátora

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 3
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
zadávací řízení na zakázku „ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“ z důvodu,
že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádným uchazečem
ukládá
zajistit zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na portálu zadavatele
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 11.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením Rady města č. 417/2018 předkládáme Radě města informace o výsledku
zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádného uchazeče.
Údajným důvodem je krátký termín realizace (26. 6. – 24. 8. 2018).
Nové zadávací řízení s prodlouženým termínem plnění 11 týdnů bude po schválení zadávacích
podmínek Radou města vypsáno ve stejném režimu - jako zákonná podlimitní zakázka.
Finance jsou zajištěny v rozpočtu odboru MS.

Přílohy:
rozhodnutí o zrušení - ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
__________________________________________________________________________________________
PR/MS 26/18
CJ MML

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky:

„ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“
Na základě usnesení rady města č. ….. ze dne …..
rozhoduji o zrušen í zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 29. května 2018 do 09:30 hod., nebyla na adresu
zadavatele – statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, doručena
žádná nabídka vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zadavatel tak v souladu s
§ 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ruší
zadávací řízení.

V Liberci dne

Za zadavatele: ...............................................
Tibor Batthyány
primátor města Liberec

