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Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Adresa profilu zadavatele:
Identifikace projektu:

Vybudování komunitního domu seniorů v obci Drobovice
zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce
https://ezak.tendera.cz/profile_display_1466.html
2021 – B.j. 15 PB – KoDuS Drobovice,
identifikační číslo: 117D064000221

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

Obec Drobovice
Drobovice 64, 286 01 Drobovice
Jiří Zajíc, starosta
00640204
CZ00640204

Osoba zastupující zadavatele1:
Sídlo:
Kontaktní místo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Identifikátor datové schránky:

TENDERA partners, s.r.o.
č.p. 424, 664 67 Syrovice
Česká 161/1, 602 00 Brno
08668477
CZ08668477
Ing. Anna Divišová
608 823 028
divisova@tendera.cz
he9gwrw

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb,
jejichž hlavním účelem je vybudování jednopodlažního komunitního domu pro seniory, který bude
sloužit k ubytování a společným aktivitám seniorů.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva nebyla uzavřena. Zadávací řízení bylo zrušeno.

Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ.

Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

ACG-Real s.r.o.

Sídlo

Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4

Zastoupení

Martin Svoboda, jednatel
Andrii Koltsov, jednatel
Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

27094359

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Smlouva nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo zrušeno.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou
zadavateli známi
Smlouva nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo zrušeno.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.
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Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
I.
Dne 28. 12. 2021 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ v
souladu s § 53 odst. 1 ZZVZ zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené veřejné zakázce.
Nabídky měly být podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 14. 1. 2022,
10:00 hodin.
II.
V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze 1 nabídku. Jelikož je v zadávacím
řízení jeden účastník a dosud nedošlo k odeslání oznámení o výběru dodavatele, zadavatel se rozhodl
využít svého práva a zadávací řízení zrušit.
III.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ rozhodl o zrušení
zadávacího řízení.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel v čl. 10 odst. 2 zadávací dokumentaci požadoval, aby účastníci předložili své nabídky výhradně
elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby, která se na realizaci zadávacího řízení podílela.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části,
uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu
Nerelevantní.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nerelevantní.

V Brně dne 10. 2. 2022

Ing. Anna
Divišová

Digitálně podepsal
Ing. Anna Divišová
Datum: 2022.02.10
08:35:54 +01'00'

……................................………………………
Anna Divišová
Poradce pro výběrová řízení
TENDERA partners, s.r.o.
Na základě plné moci
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