Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Veřejná zakázka:
Název:

P20V00000009
Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností
v nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci

Druh veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní řízení

Registrační číslo projektu:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006971

Název projektu:

Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a
síťové komunikace v nemocnici

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Sídlo:

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

00534188

Jednající:

Tomáš Stejskal, ředitel

Profil zadavatele:

https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

Termín podání nabídek:

17.02.2020 do 10.00 hod.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybudování datacentra s garantovanou
bezpečností v nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci “ rozhodl takto:

Zadávací řízení na veřejnou zakázku se ruší.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodů dle ust. § 127 písm. d) ZZVZ v přímé souvislosti
s obecným ustanovením § 6 odst. 2) ZZVZ, konkrétně proto, že 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.
Zadavatel po přezkoumání způsobu zadání konstatoval, že došlo k pochybení ve způsobu zadání a
stanovení režimu veřejné zakázky v důsledku snížení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek od
1. 1. 2020.
Výše uvedené skutečnosti jsou podstatným důvodem hodným zvláštního zřetele, který byl zjištěn v průběhu
zadávacího řízení, a pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Jedná se o důvod natolik zásadní, že dle názoru zadavatele není možné zadávací řízení dokončit.
Dokončení zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky by bylo v rozporu s účelem ZZVZ a povinnostmi
zadavatele.
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Poučení o námitkách:
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle ustanovení § 241 ZZVZ.
Námitky musí být stěžovatelem Zadavateli doručeny nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Ve Frýdku- Místku, dne _______________

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Stejskal
Datum: 2020.05.06
Stejskal
16:09:36 +02'00'

_________________________________
Tomáš Stejskal, ředitel
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