ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

Projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení na stavbu sportovní haly Klobouky včetně prováděcí
projektové dokumentace
Město Klobouky u Brna
náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
002 83 258
Pavel Volek, starosta města
veřejná zakázka na služby
podlimitní veřejná zakázka
zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno,
korespondenční adresa: třída Kapitána 13, 602 00 Brna

v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona vydává zadavatel

rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem:
Projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu sportovní haly
Klobouky včetně prováděcí projektové dokumentace
Odůvodnění
Zadavatel dne 22. 6. 2020 zahájil zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání
nabídek ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 věta první zákona. V průběhu výběrového řízení se na
straně zadavatele vyskytly skutečnosti hodné zvláštního zřetele, zejména ekonomické důvody,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Po důkladném uvážení těchto skutečností a okolností se zadavatel rozhodl přistoupit ke zrušení
zadávacího řízení dle ustanovení §127 odst. 2 písm. d) zákona, tj. z důvodu, že se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických pro
které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to bez ohledu na to,
zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
V Kloboukách u Brna
……………………………………………………………
Město Klobouk y u Brna
Pavel Volek, starosta města

Pavel Volek
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