PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Správa bytového fondu, nebytových prostor
a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2019-028711

Evidenční číslo přidělené
zadavatelem:

19030025

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Město Třebíč

Adresa zadavatele:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO/DIČ zadavatele:

00290629/CZ00290629

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Mgr. Pavel Pacal, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.trebic.cz

Zadavatel, Město Třebíč, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro
veřejnou zakázku.
Označení zadavatele

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč, IČO: 00290629.
Předmětem zadávacího řízení je výběr
dodavatele, se kterým bude dále uzavřena
smlouva o správě.

Předmět veřejné zakázky

Cena sjednaná ve smlouvě, pokud
byla uzavřena

Předmětem veřejné zakázky je komplexní
zajištění správy a provozu bytového fondu,
včetně bytových domů, nebytových prostor a
ubytovacích jednotek, včetně ubytovny, a to
především vybírání nájemného, vybírání úhrad
za ubytování, vybírání úhrad za užívání bez
smluvního vztahu, vybírání záloh a nákladů na
služby poskytované v souvislosti s užíváním
spravovaného majetku souvisejících a dalších
plateb a poplatků, včetně souvisejícího
příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na
uvedené služby, zajištění oprav a údržby,
součinnosti
při
vymáhání
souvisejících
pohledávek vlastníka.
310 656 Kč bez DPH

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona pro veřejnou zakázku „Správa bytového fondu, nebytových prostor
a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče“

Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení

Jiří Drašar, a.s., Benešova 596, Nové Dvory,
674 01 Třebíč, IČO: 255 57 891.

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich vyloučení

Není relevantní.

Označení dodavatelů, s nimiž byla
uzavřena smlouva nebo rámcová
dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli
zařazeni do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění jejich
výběru
Označení poddodavatelů dodavatelů
podle písmene e), pokud jsou
zadavateli známi
Odůvodnění použití jednacího řízení s
uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita

Jiří Drašar, a.s., Benešova 596, Nové Dvory,
674 01 Třebíč, IČO: 255 57 891;
V zadávacím řízení byla doručena jediná
nabídka, která splnila veškeré požadavky
zadavatele i zákona.
Není relevantní.
Není relevantní.

Odůvodnění použití jednacího řízení
bez uveřejnění, bylo-li použito

Není relevantní.

Odůvodnění použití zjednodušeného
režimu, bylo-li použito

Není relevantní.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomuto
došlo
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
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou
zakázku nerozdělí na části, uvede
zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení požadavku na
prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

Není relevantní.

Není relevantní.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.
Předmět veřejné zakázky tvoří funkčně
nedělitelný celek, proto i s ohledem na provozní
aspekty nepřistoupil zadavatel na rozdělení
veřejné zakázky.
Není relevantní.

V Brně dne 5. 11. 2019
Elektronicky podepsal JUDr. Michal Šilhánek, PMA tender s.r.o., pověřen zadavatelem.

JUDr. Michal
Šilhánek

Digitálně podepsal JUDr. Michal Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679, cn=JUDr. Michal
Šilhánek, sn=Šilhánek, givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.11.05 17:47:59 +01'00'
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