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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 43
Zrušení ZŘ na dodavatele stavby v projektu „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ
Sedmikráska“
Stručný obsah: Zrušení ZŘ na dodavatele stavby v rámci projektu „Stavební úpravy pro
energetické úspory MŠ Sedmikráska“. Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 27. července
2020 do 10:00 hod., nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Zadavatel tak v souladu s § 127
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ruší zadávací
řízení.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: zrušení ZŘ
Zpracoval:

Havelková Silvie, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora
Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů
Kalousem Pavlem, Mgr. - vedoucím odboru školství a sociálních věcí

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
schvaluje
zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby v rámci projektu
„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska" dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 266/2020 ze dne 17. 3. 2020 odbor strategického rozvoje a dotací vypsal ve
spolupráci s oddělením veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou
zakázku na dodavatele stavby v rámci projektu „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ
Sedmikráska“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena jako maximální a
nejvýše přípustná hodnota, a to ve výši 6.480.000 Kč bez DPH (7.840.800 Kč vč. DPH).
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 27. července 2020 do 10:00 hod., nebyla zadavateli,
statutárnímu městu Liberec, se sídlem: 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.

Přílohy:
Příloha č. 1_rozhodnutí o zrušení
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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/SR 8/20
CJ MML

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

„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“
Na základě usnesení rady města č….. ze dne ……..
rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 27. července 2020 do 10:00 hod., nebyla
zadavateli, statutárnímu městu Liberec, se sídlem: 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.

Liberec ……..2020

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

