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Zadavatel:

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ rozhodl takto:
Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka a instalace endoskopické věže včetně endoskopů
a zajištění pozáručního servisu“ se podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ tímto ruší, neboť v
průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Odůvodnění:
Zadavatel měl na předmětnou akci vyčleněné finanční prostředky z vlastních zdrojů, tyto však musely
být z nepředvídaných důvodů přesunuty na jiné investice. Dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ platí,
že zadavatel může zadávací řízení zrušit, pokud se v průběhu zadávacího řízení 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.
Nedostatek finančních prostředků v důsledku nutnosti alokované finanční zdroje přesunout na jiné –
v době zahájení zadávacího řízení nepředvídané – investice, zadavatel za důvod hodný zvláštního zřetele
považuje. Proto zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Námitky musí býti doručeny zadavateli
do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí stěžovateli.
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