ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Jihočeské nemocnice, a.s.
MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
260 93 804
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ZADAVATEL:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Adresa profilu:
Název veřejné zakázky:

STŘÍKAČKY INJEKČNÍ TROJDÍLNÉ LL, STŘÍKAČKY
LAVÁŽNÍ NESTERILNÍ A STERILNÍ

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:
„STŘÍKAČKY INJEKČNÍ TROJDÍLNÉ LL, STŘÍKAČKY LAVÁŽNÍ NESTERILNÍ A STERILNÍ“
a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 11. 3. 2020, který byl uveřejněn
ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-008960.
Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Odůvodnění
Zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s požadavkem na rozdělení
veřejné zakázky na části. Po důkladné úvaze zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky
na části, ale bohužel systém E-ZAK, u kterého má zadavatel profil, neumožňuje
z technických důvodů změnit počet částí předmětu u již probíhající veřejné zakázky, tzn.
z původní jedné části rozšířit o další části. Zadavatel má za to, že v průběhu zadávacího
řízení se ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona tedy vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel oznamuje, že podání námitek se řídí ustanovením § 241 ZZVZ a lhůty pro podání
námitek jsou uvedeny v § 242 ZZVZ.
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