Město Domažlice
Odbor správy majetku MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Domažlice 1. 9. 2016
OSM-363/2016-MeDO-53636/2016-Kr
Písemná zpráva zadavatele
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL adresa:

město Domažlice
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
00253316
Ing. Miroslav Mach, starosta
Bc. Michal Hájek
(+420) 379 719 172
(+420) 379 722 763
michal.hajek@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.eu

2. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Domažlice, Fügnerova ulice č.p. 647
– Zateplení objektu sportovní haly“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing.
Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 73374792 a
neoceněného soupisu prací s výkazem výměr
3. Cena sjednaná ve smlouvě: -------3. Druh zadávacího řízení: Otevřené podlimitní řízení
4. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně
uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna
prostřednictvím subdodavatele: -------5) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: -------6) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich
vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v
soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti: -------7) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu: -------8) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li
taková možnost využita: -------9. Důvod zrušení zadávacího řízení:
Na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona musí zadavatel zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud se v
průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval. Tímto důvodem je chyba v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v
neoceněném soupisu prací s výkazem výměr, která má zásadní vliv na technologii stavby.

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta
Telefon: 379 719 111

Fax: 379 722 763

Bank. spojení:109782579/0300
104594982/0300

IČ:00253316

e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz

