PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
Označení veřejné zakázky
Název zakázky: „Revitalizace panelových domů v Domažlicích" (dále jen „VZ“)
1. Označení zadavatele

Město Domažlice
náměstí Míru č.1, 344 20 Domažlice
IČ zadavatele: 00253316
Zastoupené: Ing. Miroslav Mach, starosta města
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky

Stavební práce
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

----------4. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadána v otevřeném podlimitním režimu.
5. Označení účastníků zadávacího řízení

----------6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

–---------8. Označení poddodavatele/ů

-----------9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud v průběhu zadávacího
řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel v rámci svého postupu porušil ustanovení zákona a již není možné přijmout žádná jiná nápravná
opatření než zrušení samotného zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že zakázka na revitalizaci panelových
domů byla vyhlášená jako jedna zakázka, muže dojít k potenciální diskriminaci dodavatelů. Z tohoto důvodu
bude zakázka rozdělena na části podle geografické souvislosti jednotlivých nemovitostí.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických

prostředků
Podání nabídek bylo umožněno pouze v listinné podobě. Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým
zázemím pro umožnění podání nabídky elektronickými prostředky.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

-----------16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel požadoval prokázání obratu z důvodu ekonomicky stabilního partnera.

V Domažlicích dne 16. 3. 2017

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
místostarosta

