PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
Identifikace zadavatele veřejné zakázky a zadávacího řízení:
Střední odborné učiliště, Hubálov 17
IČO: 00069566
Loukovec, Hubálov 17,
Zadavatel:
PSČ: 294 11 Loukov
zastoupené Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
Zástupce zadavatele dle
se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 323 00
ust. § 43 Zákona:
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
pobočka: Panská 895/6, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00

I.

Veřejná zakázka:

Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov“

Druh veřejné zakázky:

zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle ust. § 53 a násl. ZZVZ, veřejná zakázka
na stavební práce

Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti
areálu SOU Hubálov, 17. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo dále zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU
Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově
internátu a tělocvičny měly být jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu
země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel. Bližší specifikace předmětu
plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované společností ANITAS, s.r.o., IČO:
25755688, DIČ: CZ25755668, se sídlem Počernická 3410/1a Strašnice, Praha 10, PSČ: 108 00. Zadávací
podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_115.html
Cena sjednaná ve smlouvě – tento údaj je zcela irelevantní, neboť veřejná zakázka byla dne 24.09.2019
zrušena.
Použitý druh zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní zadávací řízení, veřejná zakázka na stavební práce.
II. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Zadavatel v této veřejné zakázce neobdržel nabídku žádného účastníka.
III. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
V této veřejné zakázce nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

IV. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Irelevantní – s žádným z dodavatelů nebyla uzavřena smlouva – zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu
s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ.
V. Označení poddodavatelů vybraného dodavatel, pokud jsou zadavateli známi:
Irelevantní – s žádným z dodavatelů nebyla uzavřena smlouva – zadavatel zrušil zadávací řízení.
VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Irrelevantní – jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialog nebyly v této veřejné zakázce použity.
VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Irrelevantní – jednací řízení bez uveřejnění nebylo v této veřejné zakázce použito.
VIII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Irrelevantní – jednací řízení bez uveřejnění nebylo v této veřejné zakázce použito.
IX. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Komunikace s dodavateli byla realizována výhradně elektronicky, tj. prostřednictvím profilu zadavatele.
Předmětná komunikace se týkala především žádosti o vysvětlení ze strany dodavatelů a zasílání odpovědí na
žádosti.
X. Soupis osob, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů, tudíž nebylo nutné přijímat opatření.
XI. Odůvodnění postupu – nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Irrelevantní – veřejná zakázka je podlimitní, zadávána v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení,
která nemohla být nikterak dělena z důvodu nutnosti zachovat jednotu stavebního díla.
XII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ,
pokud tento nebyl uveden v zadávací dokumentaci:
Irrelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace.
XIII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 22.8.2019 do 10:00 hodin, neobdržel na tuto
veřejnou zakázku nabídku žádného účastníka, rozhodl dne 24.09.2019 o zrušení této veřejné zakázky, a to
v souladu s ust. § 127 odst. 1 ZZVZ.
V Hubálově 26.9.2019

Digitálně podepsal

Miroslav
Miroslav Kolomazník
2019.09.26
Kolomazník Datum:
11:01:10 +02'00'

_________________________
Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel

