Písemná zpráva zadavatele
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
__________________________________________________________________________________
I. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Město Petřvald
náměstí Gen, Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Ing. Jiří Lukša
0029 75 93

II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Kompostéry pro občany města Petřvald

Režim a druh veřejné podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zakázky:
zjednodušené podlimitní řízení
Druh zadávacího řízení:
Evidenční číslo zakázky ve
Věstníku veřejných zakázek:
Zástupce zadavatele:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
IČ:

D.P.R. Management s.r.o.
Horní Tošanovice28, 739 53 Hnojník
Renáta Klodová
286 12 779

III. Předmět veřejné zakázky
Dodávka kompostéru pro město Petřvald
IV. Cena sjednaná ve smlouvě

V. Označení účastníků zadávacího řízení

VI. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

VIII.

Označení poddodavatelů dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

1

-

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním / jednacího řízení bez uveřejnění
/ řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
X. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadávací řízení bylo zrušeno dle § 127 odst. 1 ZZVZ – do konce lhůty pro podání nabídek nebyly
doručeny zadavateli žádné nabídky.
XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zhledem k odložené účinnosti § 211 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen při podání nabídek užít
elektronické prostředky. Zadavatel stanovil způsob podání nabídek poštou nebo osobně na adresu sídla
zadavatele
XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.
XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 odst. Zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Petřvaldě dne 13.04.2018

Renáta
Klodová

Digitálně podepsal
Renáta Klodová
Datum: 2018.04.13
08:25:17 +02'00'

Zástupce zadavatele - D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
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