OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ZADAVATEL:
Sídlem:
osoba oprávněná jednat:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města

IČO:

00268810

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02
Hradec Králové, IČ: 64811069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Resslova - spisovna
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákona“),
ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, a to z následujícího důvodu:
Dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel dne 20. 11. 2019 při uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 54/5
zákona prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to na 27. 11. 2019.
Administrativní chybou pracovníka organizace zmocněné organizačním zajištěním veřejné zakázky
termín v systému TenderArena zůstal původní, tedy 25. 11. 2019, 10:00 hod.
Z toho důvodu nabídky zaslané po 25. 11. 2019 byly systémem TenderArena vyhodnoceny jako
podané po lhůtě pro podání nabídek. Nabídky tedy nelze v systému ani zaevidovat ani odtajnit,
přestože byly podány v prodloužené lhůtě. V tomto zadávacím řízení tedy nelze dále technicky
pokračovat, přičemž zadavatel tyto skutečnosti považuje za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které
po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel vzhledem k výše popsanému zadávací řízení rozhodnutím rady města Hradec Králové
č. RM/2019/1449 ze dne 3. 12. 2019 ruší.
Poučení:
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení.
V Hradci Králové dne 04.12.2019

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
primátor města

