zveřejněno na profilu zadavatele dne 12. 10. 2021

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 násl. níže citovaného zákona na zhotovitele stavby

ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu
Údaje o zadavateli
Zadavatel:
Oprávněná osoba:
IČO:
Kontakt:
Telefon:
Profil zadavatele:

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Ing. Tomáš Hradil, starosta
002 96 139
Bc. Jan Šrubař, zástupce vedoucí odboru investic a správy majetku
+420 554 697 243
http://zakazky.krnov.cz

Zastupující osoba dle § 43 zákona a zpracovatel návrhu zadávacích podmínek a jejich příloh
Pověřená osoba:
IČO:
Kontaktní osoba:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
619 72 690
Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem,
starostou (dále v textu jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby ČOV
Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona způsobem dle § 214 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen "zákon"), a to uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele dne 12. 8. 2021.
Rada města Krnova dne 4. 10. 2021 (č. usnesení 2839/71/RM/2021) rozhodla jménem zadavatele v souladu
s § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby ČOV Krnov - Krásné Loučky oprava objektu, když v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně
důvodu ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
Odůvodnění:
Zadavatel vyhlásil podle § 53 zákona a násl. zákona veřejnou zakázku na zhotovitele stavby ČOV Krnov –
Krásné Loučky – oprava objektu, a to uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne
12. 8. 2021. V zadávací dokumentaci v čl. 1, odst. 4, bodu 4.3 stanovil zadavatel výši předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, a to 2.121.225,00 Kč bez DPH.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 13. 9. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického
nástroje dvě nabídky. Posouzením obou nabídek bylo zjištěno, že nabídkové ceny těchto účastníků
zadávacího řízení vysoce překračují celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, jejichž důsledkem je
nedostatek finanční prostředků a tedy nemožnost jejího řádného financování ze strany zadavatele.
S ohledem na tuto objektivní skutečnost, která nastala v průběhu zadávacího řízení a jde tak o důvod
zvláštního zřetele, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval, když pro
financování a samotnou realizaci veřejné zakázky nemá dostatek finančních prostředků, nezbývá zadavateli,
než zadávací řízení zrušit, jak je uvedeno výše.
Zadavatel v souladu s § 53 odst. 8 zákona zveřejňuje toto Oznámení na svém profilu zadavatele. S ohledem
na tuto skutečnost proto běh následujících zákonných lhůt začíná běžet okamžikem zveřejnění tohoto
oznámení rozhodnutí. Zadavatel prostřednictvím pověřené osoby děkuje za účast při řešení na této veřejné
zakázky a těší se na další případnou spolupráci.
………………………………………………………….
Jana Kobělušová
osoba zastupující zadavatele dle Příkazní smlouvy

Rozdělovník – účastníci zadávacího řízení

