Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

KK/1534/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky:
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v
Sokolově - stavební práce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000105“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy
areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, v Sokolově za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události
tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek
integrovaného záchranného systému k mimořádné události, v rozsahu specifikovaném
projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je také
dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků
publicity, informace o projektu a financování a pamětní desky.
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:
IČO:

---

Cena sjednaná ve smlouvě: ---

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
---

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
---

Označení účastníků zadávacího řízení:
---

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
---

Odůvodnění vyloučení účastníků:
---

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita:
---

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
---

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
---

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
---

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
---

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl
v zadávací dokumentaci):
---

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci):
---

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ zrušil zadávací řízení z důvodu, že ve
lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Zpracovala: Ing. Andrea Černá

Karlovy Vary 9. 5. 2019

