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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
SÍDLO:
IČ:
ZASTOUPENÝ:
ADMINISTRÁTOR:
SÍDLO:
IČ:
ZASTOUPENÝ:

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Pražská 83/13, 30100 Plzeň
00263338
Mgr. Roman Musil, ředitel
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
72046635
Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – volné prvky
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Systémové číslo VZ v E-ZAK:

P16V00000309

Administrátor pro zadavatele vyhotovil Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákona“)

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je vybavení historické části objektu na adrese Klatovská 110, Plzeň volnými
prvky, tj. mobiliářem. Předmět veřejné zakázky byl podrobně specifikován v technické dokumentaci
a soupisu prvků, která tvořila Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákona“).

3. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – ODŮVODNĚNÍ, VYSVĚTLENÍ
Dne 07. 06. 2019 zadavatel vyhlásil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání
nabídek byla zadavatelem stanovena na 28. 06. 2019 do 10:00 hod. Do této stanovené lhůty nebyla
podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu zadavatel veřejnou zakázku ruší v souladu s § 127 odst. 1
zákona.

4. OSTATNÍ ÚDAJE
Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem;
Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění;
Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu;
Při podání nabídky nebyly použity jiné komunikační prostředky namísto elektronických prostředků;
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Nabídky v elektronické formě bylo možné podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK;
Smlouva nebyla uzavřena s žádným z účastníků zadávacího řízení;
U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů; osoby, které se podílely na
této veřejné zakázce, podepsaly čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů;
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která nebyla dělena na části;
Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace, tudíž nepožadoval prokázání vyššího ročního
obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona.
Ostatní informace jsou k dispozici na profilu zadavatele v detailu VZ:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html
Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována administrátorem veřejné zakázky dne 01. 07. 2019
a byla zveřejněna na profilu zadavatele.
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a
zadavatele

příjmení

Podpis osoby,
zadavatele

statutárního

oprávněné

jednat

01. 07. 2019
zástupce

jménem

Mgr. Roman Musil, ředitel
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková
organizace

Mgr. Roman
Musil

Digitálně podepsal Mgr. Roman Musil
DN: cn=Mgr. Roman Musil, c=CZ,
o=Západočeská galerie v Plzni,
příspěvková organizace,
givenName=Roman, sn=Musil,
serialNumber=ICA - 10441840
Datum: 2019.07.01 14:21:40 +02'00'

Za administrátora vypracovala: Ing. Dana Kocová, Centrální nákup, příspěvková organizace
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