
Rozhodnutí zadavatele o zrušeni zadávacího řízení
veřej né zakázky malého rozsahu

,,SniŽování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš _ výměnou
ústředního výápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů

vody"

v souladu se zákonem č. 13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve znění
pozdějších přědpisů dle s 84 odst. 1, písm. e)

Zadavate!:
Městská část Praha-Libuš
Libušská 351200, 142 00 Praha 4 - Libuš
lČ: 00231142
Zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem _ starostou

Yeřeiná zakázka:

,,Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně Mč Praha-Libuš - výměnou ústředního
výápění věetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody" zadávaná 1ako
zakázka malého rozsahu v souladu se zákonem č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon'') '

Projekt ,,SniŽování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš" je spolufinancován
z operaČního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 3. UdrŽitelné vyuŽívání zdrojů
energie (FS), oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
u nepodnikatelské sféry, 3.2.1. Realizace Úspor energie, Projekt: Cz'1'0213'1'00111.12649
(registrační číslo projektu), 28' výzva oPŽP'

Zadavatel ROZHODL o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.

odůvodnění zadavatele:
Zadavatel rozhodl v souladu se zákonem č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů dle $ 84 odst. '1, písm. e) a to nazákladě skutečnosti, Že do konce lhůty
pro podání nabídek pro veřejnouzakázku, tedy do 21.6.201 ve 13,00 hodin, obdrŽel pouze
jednu jedinou nabídku.
Zadavatel je v takovém případě dle zákona povinen zrušit zadávací řízení bez zbytečného
odkladu.
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Seznam obdrženÝch nabídek:

Číslo 1ednací MČ v knize
došlé pošty, datum, příp.

čas přijetí, způsob doručení
Název uchazeče

Adresa sídla/místa
podnikání/bydliště

2268120',12

ze dne 21.6.2012
12,55 hod.

osobně

S.V.A. spol. s r.o.
(Č:1s626467)

Pramenná č.ev.3, 148 00

Praha, Kunratice

Dle $ 71 odst. 7 obálka s nabídkou firmy S.V.A. spol. s r' o. nebyla otevřena.

Další postup zadavatele:
Zadavatel je povinen zrušit zadávací řízení před vypsáním nového zadávacího řízení
na obdobný předmět zakázky'Zadavatel bude připravovat nového zadávacířízení.

Poučení o lhůtě pro podání námitek podle:

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
se nepřipouští.

V Praze, dne: 4. 7.2012

lr'-fr
Mgr' Jiří 

rrr.n[ 

starosta
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