Město Vrchlabí
Zámek, čp. 1, 543 01 Vrchlabí

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén – energoblok 2
Označení zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Město Vrchlabí
Zámek, čp. 1, 543 01 Vrchlabí
002 78 475
Ing. Jan Sobotka, starosta

Výše uvedený zadavatel vyhlásil dne 13. 9. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku
„Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén – energoblok 2“, a to odesláním
Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně
zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.
URL: https://zakazky.muvrchlabi.cz/vz00000283
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 15.10.2021 do 09:00 hodin.
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) a elektrické energie zadavateli
vyrobené spalováním zemního plynu ve dvou plynových kotlích a v kogenerační jednotce pro
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kotle a kogenerační jednotka dále také „Zdroj tepla“
nebo „zařízení“) a správa tohoto zařízení. Zdroj tepla (zařízení) bude nově instalován a provozován
vybraným dodavatelem na základě uzavřené Smlouvy o dodávkách tepelné energie a za podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci.
2. Druh zadávacího řízení
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení včetně kritérií hodnocení
Označení účastníků zadávacího řízení včetně kritérií hodnocení není uvedeno z důvodu, že zadavatel
zrušil zadávací řízení.
4. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník řízení.
5. Označení poddodavatelů
Označení poddodavatelů není uvedeno z důvodu, že zadavatel zrušil zadávací řízení.
6. Zrušení VZ a odůvodnění zrušení
Zadavatel zrušil veřejnou zakázku dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, kdy se v průběhu zadávacího řízení
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či
nikoliv.
Rozhodnutí o zrušení předmětné veřejné zakázky schválila Rada města na své 47. schůzi ze dne 21. 2.
2022.
V Ostravě dne 2. 3. 2021
Ing. Markéta Večeřová
zástupce pověřené osoby

