Jinačovice 22. 6. 2018
Č. j.: 681/2018/Jin.

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu

Zadavatel
Název:
Oprávněný zástupce zadavatele:
IČ/DIČ:
Sídlo:
Webový portál-úřední deska:
Profil zadavatele:
obec-jinacovice.html
Tel.:

Obec Jinačovice
Jan Kazda, starosta
00281883/ CZ00281883
Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
http://www.jinacovice.eu/cs/urad/uredni-deska.html
https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky-

Email:
(dále jen jako zadavatel)

obec@obecjinacovice.cz

724 183 480

Veřejný zadavatel tímto oznamuje, že zastupitelstvo obce Jinačovice na svém jednání,
konaném dne 21.06.2018 rozhodlo o zrušení zadávacího řízení.
Odůvodnění:
Ve smyslu článku 17 Zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že za ekonomické důvody,
pro které nebude možno v zadávacím řízení pokračovat, bude považována mimo jiné absence
nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou
veřejnou zakázku, který je dán předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Dále zadavatel
stanovil, že důvodem pro zrušení zadávacího řízení je rozhodnutí zastupitelstva o neschválení
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem z důvodu změny v investičních prioritách
zadavatele v průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel konstatuje, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku, která by
byla nižší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky, stanovené zadávací

dokumentací. Tato skutečnost tak zadavateli neumožňuje nepřekročit finanční limity dané
rozpočtovými podmínkami zadavatele a představuje tak ekonomický důvod pro zrušení
zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Dále, zastupitelstvo obce Jinačovice na svém jednání dne 21.06.2018 rozhodlo o změně
investičních priorit, a to o změně (rozšíření) předmětu veřejné zakázky a získání finanční
podpory z jiného zdroje veřejných financí, umožňující nižší spoluúčast obce na finančním
krytí nákladů díla.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení na adresu zadavatele. V této lhůtě musí být námitky doručeny zadavateli.

V Jinačovicích dne 22.06.2018
otisk úředního razítka

………………………
Jan Kazda, v. r.
starosta obce

