STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
8. schůze rady města dne: 07.04.2020
Bod pořadu jednání: 9
Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO II
Stručný obsah: V rámci veřejné zakázky s názvem „Připojení ZOO Liberec k optické
metropolitní síti II – část 1" předkládáme návrh na zrušení zadávacího řízení. Důvodem k návrhu
na zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že do konce lhůty pro podání nabídek neobdržel
zadavatel žádnou nabídku. Na základě této skutečnosti zadavatel ruší zadávací řízení.

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

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Zbyněk Karban, Ing. náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení z důvodu, že nebyla zadavateli
doručena žádná nabídka, dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na profilu
zadavatele.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 17.04.2020
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Důvodová zpráva
V rámci veřejné zakázky s názvem „Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti II - část 1" předkládáme
návrh na zrušení zadávacího řízení. Důvodem k návrhu na zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že do konce lhůty
pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Na základě této skutečnosti zadavatel ruší zadávací řízení.

Nové zadávací řízení zatím nebude vypsáno.
Postup ve věci zrušení zadávacího řízení byl konzultován s Ing. Štěpánem Ovádkem, referentem
oddělení veřejných zakázek odboru právního a veřejných zakázek.

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozhodnutí o zrušení II
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

___________________________________________________________________________________________
PR/MS 4/20
CJ MML xxxxxx/20

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti II
- část 1“
Na základě usnesení rady města č. xxxx/2020 ze dne xx.xx.2020
rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 16. března 2020 do 10:00 hod., nebyla na profil
zadavatele doručena žádná nabídka vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel ruší zadávací řízení.

V Liberci dne xx xxxxxxx 2020

Za zadavatele: .......................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

