Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - protokol

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“
IV-OI-2019-010
OI

Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo realizováno
zadávací řízení na zakázku „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ ve dnech 03.07. 19.07.2019. Předmětem díla měla být revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim,
Komenského 1011, spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající
zídky a venkovního schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém
uspořádání pochůzích ploch a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění
předprostoru novou drobnou i větší vzrostlou zelení a novým mobiliářem.
Výzva k podání nabídky byla odeslána 22 potenciálním dodavatelům a uveřejněna v elektronickém
nástroji, dále jen „NEN“.
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 19.07.2019 nebyla podána žádná nabídka.
Hodnoticí komise doporučuje radě města zrušení výběrového řízení s ohledem na skutečnost, že po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky, a tedy není žádný účastník
zadávacího řízení.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje

Vytvořeno 15.04.2020 11:44:59
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zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Revitalizace předprostoru MŠ
Komenského“.
Termín plnění: 27.02.2020
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vytvořeno 15.04.2020 11:44:59
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Zborovská 887, 664 34 Kuřim

PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ
NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:

Revitalizace předprostoru MŠ Komenského

Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:

č. 2/2019
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
Adresa:
Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČ:
70988293
Statutární orgán:
ředitelka mateřské školy
Osoba oprávněná k jednání:
Mgr. Lenka Slámová
Tel.:
606 305 352
E-mail :
mskurim@mskurim.cz
Datum výzvy:
6.6.2019
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny:
1 700 000,- Kč vč. DPH

1. Datum a místo otevírání nabídek
Nabídky uchazečů doručené prostřednictvím národního elektronického nástroje nebo v listinné
podobě ke shora uvedené zakázce ve stanovené lhůtě pro podání nabídek měly být otevřeny v
termínu uvedeném v oznámení dne 19. 07. 2019.

2. Složení komise
Ing. Petr Ondrášek
Mgr. Lenka Slámová
Mgr. Montagová Dagmar
Ing. Renata Havlová

3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 19. 07. 2019 do 09:00 hod nebyla podána žádná nabídka.

4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu
uvedením důvodů vyřazení
Žádná nabídka nebyla vyřazena. Žádná nabídka současně nebyla odevzdána po stanovené lhůtě.

5. Průběh otevírání nabídek
Z důvodu nepodání žádné nabídky otevírání obálek neproběhlo.

6. Závěr komise
Hodnoticí komise doporučuje zadavateli zrušení výběrového řízení s ohledem na skutečnost, že po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky, a tedy není žádný účastník
zadávacího řízení.

7.

Podpisy členů komise
Ing. Petr Ondrášek

člen komise ……………………………

Mgr. Lenka Slámová

člen komise ……………………………

Mgr. Montagová Dagmar

člen komise ……………………………

Ing. Renata Havlová

člen komise ……………………………

V Kuřimi dne 19. 07.2019
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