Písemná zpráva zadavatele
dle§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Zastoupený:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
Profil zadavatele:
Zástupce zadavatele:

Město Tišnov
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
00282707
https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_2.html
EuroPace s.r.o.

IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

283 14 638
Ing. Pavel Černý
724 815 073
info@europace.cz

2. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Druh a forma zadávacího
řízení:
Předmět veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:
CPV kód(y):

Datum zahájení veřejné
zakázky:
ZD a PD poskytnuta počtu
účastníků:
Lhůta pro podání nabídek:
Oznámení o výsledku

„SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO TIŠNOV A JÍM
ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE“
Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby podle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v aktuálním znění (dále též „zákon o ZVZ“ nebo jen „zákon“)
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby „SLUŽBY
MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO TIŠNOV A JÍM ZŘIZOVANÉ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE“ je poskytování hlasových a datových
telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora
v rozsahu specifikovaném Výzvou k podání nabídky a jejími
přílohami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se
zajištěním požadovaných služeb a to jak pro zadavatele a jím zřízené
příspěvkové organizace, a současně nabídka zaměstnaneckého
programu pro zaměstnance. Bližší informace k předmětu plnění
veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Podrobná specifikace
předmětu zakázky a č. 2 – Objemy služeb a specifikace cen.
1 253 923 Kč bez DPH.
64200000-8 Telekomunikační služby
64212000-5 Mobilní telefonní služby
64212100-6 Služby krátkých textových zpráv
64212300-8 Služby multimediálních zprávy
25. 5.2020
veřejně dostupná na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro
podání nabídek
25. 6. 2020 v 10 hodin (22 celých pracovních dnů)
---

odesláno/zveřejněno dne:
Písemné sdělení o zrušení
zadávacího řízení
odeslán/zveřejněnoo dne:
Smlouva s vybraným
účastníkem uzavřena dne:
Smlouva uveřejněna
v registru smluv:

3. 7. 2020

-----

3. Identifikační údaje účastníků a další informace k zadávacímu řízení

Identifikace vybraného
účastníka včetně nabídkové
ceny, resp. ceny sjednané ve
smlouvě:
Jaká část zakázky je plněna
subdodavatelsky:
Odůvodnění výběru:
Nabídku podal účastník:

---

----Identifikační údaje:

Hodnotící kritéria:
Nabídková cena (bez DPH)

Nabídku nepodal žádný účastník
Identifikační údaje zájemců
či účastníků, jež byli
vyloučeni z účasti
v zadávacím řízení včetně
odůvodnění:
Odůvodnění účastníka, jehož
nabídka obsahovala
mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
Odůvodnění použití
jednacího řízení
s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem, byla-li
použita
Odůvodnění použití
jednacího řízení bez
uveřejnění, bylo-li použito,
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu,
bylo-li použito,
Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení nebo
nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud
k tomuto došlo,
Odůvodnění použití jiných

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Žádný účastník nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny.

Žádný z uvedených z druhů zadávacího řízení nebyl použit.

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

Zjednodušený režim ve smyslu § 129 zákona nebyl použit.

Zadavatel dne 3. 7. 2020 zrušil předmětnou veřejnou zakázku podle
§ 127 odst. 1 zákona, neboť ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel
žádnou nabídku.

Nabídky byly požadovány elektronicky.

komunikačních prostředků
při podání nabídky namísto
elektronických prostředků,
byly-li jiné prostředky
použity.
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí
na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací
dokumentaci

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádných osob.

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

Prokázání obratu nebylo požadováno.

V Brně dne 10. 7. 2020

Ing. Pavel Černý
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