Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.07.2015
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení o zrušení ZŘ pro část
2
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A -oznámení o zrušení ZŘ část 2

Materiál předkládá:

Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice

Materiál zpracoval:

Marek Svoboda

Důvodová zpráva:
Nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s. IČ 27675645 pro část 2. - „Zvýšení bezpečnosti a
bezpečnostní infrastruktura TC ORP“ obsahuje cenu, která překračuje předpokládanou maximální
(nejvýše přípustnou) hodnotu veřejné zakázky, a proto komise při posouzení tuto nabídku vyřadila.
Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče C SYSTEM CZ a.s. IČ 27675645 z účasti v zadávacím
řízení na část 2. v souladu s § 76 odst. 6.
V souladu s § 84 odst. 1. písm. b) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, jelikož byl
z účasti v zadávacím řízení pro část 2. vyloučen jediný dodavatel.

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e zrušení zadávacího řízení D-KÚ-2015-001 na „Část 2. - Zvýšení bezpečnosti a
bezpečnostní infrastruktura TC ORP“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09555. Zadavatel ruší bez
zbytečného odkladu zadávací řízení, jelikož byl z účasti v zadávacím řízení pro část 2. vyloučen jediný
uchazeč, zadavatel je tak povinen zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Termín plnění: 15. 7. 2015 (KÚ)

Vytvořeno 9.7.2015 15:32:17
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Oznámení o zrušení zadávacího řízení „Část 2. – Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní
infrastruktura TC ORP“
dle § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ)

Název veřejné zakázky:

„Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“
(dále jen předmětná zakázka)

Identifikační údaje zadavatele:

Město Kuřim; Jungmannova 968/75; 664 34 Kuřim
IČ: 00281964

Druh zadavatele:

Veřejný zadavatel – územně samosprávný celek (§2 odst. 2 písm. c)
ZVZ)

Osoba oprávněná za zadavatele
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
jednat:
Druh veřejné zakázky podle
předmětu:

veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/2.1.00/22.09555

Spisová značka:

S-MK/5172/15/IT

Evidenční číslo zakázky:

D-KÚ-2015-001

Identifikační údaje uchazeče:

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno-Židenice
IČ: 27675645

Vážený uchazeči,
tímto Vám oznamuji rozhodnutí zadavatele, RM č. ………. ze dne ……………., o zrušení zadávacího
řízení na „Část 2. – Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP“.
Důvod zrušení zadávacího řízení:
Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána jedna nabídka, která byla hodnotící komisí vyřazena, a
z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen jediný dodavatel.
Zadavatel je tak povinen zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ.
Poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 2 ZVZ:
Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů
ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví.
V Kuřimi dne:
Razítko a podpis oprávněné osoby zadavatele:

Razítko

…………..……………………………………..
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
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