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Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Zajištění služeb administrace, odborných služeb a publicity projektu Vytvoření
jednotného systému v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni
územních samosprávných celků,“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k výše uvedené
nadlimitní veřejné zakázce zadávané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
„Otevřené řízení na služby“, sepsal tuto písemnou zprávu.
a)

b)

předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě,

Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7.
Předmětem zakázky bylo zajištění služeb administrace, odborných služeb a publicity projektu Vytvoření
jednotného systému v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků, který se dotkne 1 345 osob, především z řad zaměstnanců územní veřejné
správy (obcí a krajů).
Celková cena předmětu plnění sjednána ve smlouvě:
Výběrové řízení bylo zrušeno.

zvolený druh zadávacího řízení;

Výběrové řízení bylo realizováno podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla
uveřejněna dne 17.10. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ493487 a
v TED-Evropský věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 21.10. 2014 pod číslem 2014/S 202357301.

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele;
Výběrové řízení bylo zrušeno.
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d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu;
Výběrové řízení bylo zrušeno.

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a
odůvodnění této skutečnosti;
Nebyl nikdo vyloučen – výběrové řízení bylo zrušeno.

f)

odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení;
Nebyl nikdo vyloučen.

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita;

Výběrové řízení bylo realizováno podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla
uveřejněna dne 17.10. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ493487 a
v TED-Evropský věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 21.10. 2014 pod číslem 2014/S 202357301.

h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno;

V předmětném zadávacím řízení zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 9. prosince 2014 do
09:00 hod.) neobdržel žádnou nabídku, a proto musel dle ustanovení § 84 odst. 1) písm. (a) Zákona
zadávací řízení zrušit.

za zadavatele
Mgr. Jitka Gjuričová

podepsáno elektronicky
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