Písemná zpráva zadavatele
Název veřejné zakázky:
Část veřejné zakázky:

Rekvalifikace – Středočeský kraj III
19 Všeobecný sanitář

Zadavatel:

Česká republika – Úřad práce ČR

Adresa sídla:

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ:

72496991

Jednající:

Mgr. Renata Malichová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek dne 2. 12. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 521111, vyhotovil tuto písemnou
zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Rekvalifikace bude realizována na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním
uchazečem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena
do 19 částí. Uchazeči mohli podávat nabídky do některé/některých nebo všech částí veřejné
zakázky.
Cena sjednaná ve smlouvě: nerelevantní
2. Zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení dle § 27 ZVZ na služby
3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. 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:
nerelevantní
4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
nerelevantní
5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení:
nerelevantní
6. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, došlo-li k takovému vyloučení:
nerelevantní
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7. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel zrušil zadávací řízení na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ, neboť ve lhůtě
pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.
V Příbrami dne 11. 2. 2016

………………………………………………
Mgr. Renata Malichová
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami
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