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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 

1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách 

Druh zakázky stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení 

CPV 45211000-9, 44112400-2 

 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky 
Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava–Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 

WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 
Profil zadavatele https://vz-marianskehory.ostrava.cz 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu 

 

Zastoupen dle § 43 zákona 

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zástupce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 
Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

 

všem dodavatelům 

zveřejněno na profilu zadavatele 

 

 

Ostrava 

2017-01-25 

 

 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení Snížení energetické náročnosti budov na ulici 
Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách 

 
Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím 

zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka na stavební práce 

oznamuje, že dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona. 
 

Odůvodnění: 

V průběhu zadávacího řízení zadavatel ověřil skutečnosti vedoucí k posouzení správnosti zadávacího 
řízení, a to zejména ve vztahu k zajištění finančních prostředků na úhradu předmětu zadávacího řízení. 

Po kontrole výkazu výměr, který byl součástí zadávacích podmínek, bylo zjištěno, že v části týkající se 
poddodavatelů uvedl odkaz na neexistující oddíl výkazu výměr. Zároveň zadavatel zjistil pochybení při 

uplatnění ust. § 99 zákona, čímž došlo k identifikovanému porušení ust. § 6 odst. 2 zákona. Tímto 
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došlo k identifikování vad zadávací dokumentace, které mají zásadní vliv pro posouzení zadávacího 

řízení poskytovatelem dotace, a z toho plynoucí neobdržení či významné zkrácení dotace.  
 

Dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu 
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodu ekonomických, pro které 

nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 

zadavatel způsobil či nikoliv. Dle ust. § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího 
řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto 

zákonem. Opatřením k nápravě s pro účely zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují 
předchozí postup, který je v rozporu se zákonem.  

 
Jelikož identifikovatelná pochybení nelze zhojit jiným způsobem než zrušením zadávacího řízení, 

zadavatel toto zadávací řízení zrušil.  

 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat v souladu s § 241 námitku (námitky proti úkonům 

oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli). 

Námitka se podává v písemné podobě na adresu zadavatele.  

S pozdravem 

 

 

 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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