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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou
mezinárodní ochranou pro období let 2017 - 2019“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené nadlimitní
veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění integračních služeb v rámci státního
integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v období let 2017 2019 ve stanovených oblastech integrace stanovenému počtu oprávněných osob na
celém území České republiky, a to na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a generálním poskytovatelem integračních služeb. Úkolem generálního
poskytovatele integračních služeb je koordinace a zajištění integračních služeb, zejména,
nikoli však výlučně, formou subdodávky integračních služeb ve spolupráci se
subdodavateli integračních služeb, kterými mohou být výhradně právnické osoby,
zejména obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé.

II. Identifikační údaje uchazečů včetně nabídkové ceny:
Pořadí
nabídek

Obchodní firma/název,
Jméno a příjmení FO

1

Žádný dodavatel
nepodal nabídku

Právní
forma/u FO
rodné číslo
nebo datum
narození

Sídlo/místo podnikání
/bydliště u FO

1

IČO
DIČ

Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena s DPH

III. Uchazeči, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni, včetně uvedení důvodů jejich
odmítnutí nebo vyloučeni:
Obchodní firma/název,Jméno a
příjmení FO

žádný uchazeč nebyl
vyloučen

Právní forma

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

IČ
DIČ

Důvod odmítnutí nebo vyloučení

IV. Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, a zda a jakou část veřejné zakázky
zamýšlí tento uchazeč zadat jiným osobám:
Smlouva nebyla
uzavřena

.

Osoby, kterým uchazeč hodlá zadat část veřejné zakázky, včetně identifikace části
veřejné zakázky:
Obchodní firma/název,
Jméno a příjmení FO

nikomu

Právní
forma

Sídlo/místo
podnikání
/bydliště u FO

IČ
Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný uchazeč
DIČ těmto osobám zadat

V. Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez
uveřejnění, byl-li pro zadání veřejné zakázky použit tento druh zadávacího řízení:
VI. Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:
Smlouva nebyla uzavřena.

……………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
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