Technické služby města Nového Jičína, příspěvková
organizace
Veřejná zakázka Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29,
Nový Jičín
Způsob zadání
Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 06.01.2022
Zadavatel

Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona
1. Označení zadavatele
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace
Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín
IČO 00417688
zastoupené Ing. Pavlem Tichým, ředitelem organizace
2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající plechové haly a pletivového
oplocení, výstavba tří nových ocelových skladovacích hal, rekonstrukce
manipulačních zpevněných ploch, vybudování nového vjezdu do areálu a úprava
zeleně pro zprůjezdnění separačního dvora.
Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části
zadávací dokumentace, návrhu Smlouvy o dílo, projektové dokumentaci. Všechny
tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu zadavatele.
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení.
V souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona se v průběhu zadávacího řízení
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval včetně důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda
tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Tyto důvody hodné zvláštního zřetel spatřuje zadavatel ve skutečnosti, že
pro neposkytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy resp. odmítnutí uzavřít
smlouvu byli ze zadávacího řízení vyloučení dodavatelé, kteří se umístili na prvním,
druhém a třetím pořadí. Cenová nabídka dodavatele, který se umístil jako čtvrtý
v pořadí je pro zadavatele ekonomicky nepřijatelná, neboť překračuje jeho finanční
možnosti a celkový rozpočet.
K uzavření smlouvy nedošlo.
v Novém Jičíně
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