STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

sp.zn. MMUL/PO/VZ/280847/2022/LysK
č. j. MMUL/PO/VZ/313163/2022/HylF

V Ústí nad Labem dne 26. 9. 2022

OZNÁMENÍ
zadavatele o zrušení zadávacího řízení
(dle ustanovení § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ, jako osoba
oprávněná jednat za zadavatele na základě rozhodnutí Rady města č. 2888/120R/22 ze dne
5. 9. 2022 Vám tímto oznamuje, že zadávací řízení pro veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna“ – výběr zhotovitele“,
zveřejněné na profilu zadavatele dne 6. 9. 2022 a vedené pod sp.zn.
MMUL/PO/VZ/280847/2022/LysK se v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ
z r u š u j e.
Odůvodnění:
Zadavatel na základě rozhodnutí Rady města č. 2986/123R/22 ze dne 26. 9. 2022 ruší
zadávací řízení. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky obdržel několik žádostí o vysvětlení
zadávací dokumentace. Na základě obdržených žádostí bylo požadováno vysvětlení nejen
technické stránky veřejné zakázky ale i podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a to
konkrétně kvalifikačních požadavků, které dle žadatelů vykazují známky možného
diskriminačního charakteru.
S ohledem na žádosti o vysvětlení provedl zadavatel kontrolu a opětovně posoudil technické
parametry veřejné zakázky včetně všech požadovaných předpokladů a podmínek, jež byly v
zadávací dokumentaci stanoveny. Dále bylo po provedené prohlídce místa plnění zjištěno, že
je nezbytné výkaz výměr doplnit o další položky a zároveň je nezbytné podmínky upravit tak,
aby nebyly v rozporu s ustanovením § 6 ZZVZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytné provést více změn v zadávací dokumentaci, dospěl
zadavatel k závěru, že došlo k naplnění ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, které stanoví,
že zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku 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.
V souvislosti s výše uvedeným by další pokračování zadavatele v tomto řízení mohlo mít za
následek nepřezkoumání, zneprůhlednění zadávacího řízení, či porušení jiných základních
zásad a principů zadávání veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ. Na základě výše uvedeného
zadavatel zadávací řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu Magistrátu
města Ústí nad Labem – okna“ – výběr zhotovitele“, zveřejněné na profilu zadavatele dne
6. 9. 2022 a vedené pod sp.zn. MMUL/PO/VZ/280847/2022/LysK ruší, tak jak je uvedeno ve
výroku tohoto oznámení.

Poučení:
Proti tomuto oznámení o zrušení zadávacího řízení může stěžovatel dle ustanovení § 242
ZZVZ podat námitky, které musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o
zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru MmÚ

