PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín

Název veřejné zakázky

Název zadavatele:

Město Kolín

Sídlo:

Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín – Kolín I

IČ:

00235440

Zastoupený:

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě:
Použitý druh zadávacího řízení:

Označení účastníků zadávacího
řízení:
Označení vyloučených
účastníků:
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění výběru:
Označení
poddodavatelů
dodavatelů:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní
veřejné zakázky na části:
Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování
plánu ÚSES ORP Kolín dle Metodiky vymezování
územního systému ekologické stability.
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření
odborného komplexního dokumentu umožňujícího
posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v
nezastavěném a zastavěném území. Účelem je
vytvořit základní podklad pro plánovací a
rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je
vytvoření podkladu pro zpracování územně
plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci
skladebných
prvků
ÚSES,
pro
provádění
pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány,
vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a
obnovy krajiny.
Není relevantní
Zjednodušené podlimitní řízení (podlimitní veřejná
zakázka
na
služby
zadávaná
formou
zjednodušeného podlimitního řízená dle § 53
zákona).
Není relevantní – žádný účastník nepodal nabídku

Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní – veřejná zakázka byla rozdělena na
části.
Zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona zruší zadávací
řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího

řízení. Zadavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku
neobdržel po uplynutí lhůty pro podání nabídek žádnou
nabídku.

Ostatní údaje:

1. Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani
řízení se soutěžním dialogem.
2. Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.
3. Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu.
4. U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího
řízení zjištěn střet zájmů.
5. Zadavatel nepožadoval prokázání vyššího ročního
obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona.
6. Při podání nabídky nebyly použiti jiné
komunikační prostředky než elektronické
7. V rámci zadávacího řízení nebyl zaveden
dynamický nákupní systém.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována dne 4. 4. 2019 a dne 4. 4. 2019 byla
zveřejněna na profilu zadavatele.
Zpráva byla předána zadavateli dne

4. 4. 2019

Jméno a příjmení osoby, oprávněné
jednat jménem zadavatele
Zpracoval Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Mgr. Jiří Kolář
V Pardubicích dne 4. 4. 2019

Mgr. Jiří Kolář

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Kolář
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Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

