Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též
jen „ZZVZ“),
o zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název: Město Slatiňany
Sídlo: T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
IČ: 00270920
Zastoupený: MVDr. Ivan Jeník, starosta
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je::
a) pravidelné zajišťování svozu a následného využití případně odstranění směsného
komunálního odpadu (číslo 20 03 01) podle vyhlášky č. 93/2016 o Katalogu odpadů:
 z domácností,
 z rekreačních objektů a
 ze zařízení ve vlastnictví nebo správě zadavatele
a to na území města Slatiňany (tj. v katastrálních územích Slatiňany, Škrovád, Kunčí
a Trpišov) a
b) pravidelné zajišťování svozu a následného využití případně odstranění odpadu podobného
odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob
oprávněných k podnikání, smluvně zapojených do systému nakládání s komunálním
odpadem města Slatiňany.
3. Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva nebyla uzavřena
4. Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Nejsou
6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Nejsou
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Není
8. Označení poddodavatelů:
Netýká se.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Vzhledem ke skutečnosti, že ust. § 211 odst. 3) ZZVZ nabývá účinnosti vůči zadavateli ke dni
18.10.2018, bylo použití jiných komunikačních prostředků přípustné.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:
Nejedná se o nadlimitní VZ
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Nepoužito.
Ve Slatiňanech, dne 20.11.2017

MVDr. Ivan Jeník
Starosta

Nepoužito.

