PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
město Veselí nad Moravou“
veřejná zakázka zadávaná druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou
00285455

Zadavatel:
sídlo:
IČ:

II.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s převzetím závazku odebrat
elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na
dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení
některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

III.

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena s žádným uchazečem z důvodu zrušení zadávacího řízení.
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IV.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno a žádný uchazeč tedy nebyl hodnocen ani
vybrán.

V.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH
NABÍDKOVÉ CENY

Zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno ve lhůtě pro podání nabídek. Žádná nabídka
nebyla zadavatelem otevřena.

VI.

VYLOUČENÍ UCHAZEČI

Žádný z uchazečů nebyl zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

VII.

DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Výše uvedený zadavatel rozhodl dne 13. 10. 2014 o zrušení zadávacího řízení z důvodu dle
ust. § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Těmito
důvody hodnými zvláštního zřetele jsou nutné změny v zadávacích podmínkách, která by
měly za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím i celého zadávacího řízení, v
jehož důsledku by nemohlo dojít k včasnému uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem a
započetí jejího plnění, a tudíž účel zadávacího řízení by nemohl být splněn.

VIII. UVEŘEJNĚNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY
Uveřejnění této písemné zprávy je provedeno zadavatelem na profilu zadavatele nejpozději
do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

V Ostravě dne, 16. 10. 2014

Zpracovala:

Elektronicky
podepsala
Ivona Štefková
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