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OZNÁMENÍ 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“)
Veřejná zakázka:
Název:
Druh veřejné zakázky:
Způsob zadávacího řízení:
Zveřejnění veřejné zakázky:

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Profil zadavatele:
ID datové schránky:

MODERNIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V MZSS KARLOVY VARY –
VOZIDLA
dodávky
otevřené nadlimitní řízení podle § 56 „ZZVZ“
Věstník veřejných zakázek pod ev. Č. Z2022-022197 dne 10. 6. 2022
TED: 2022/S 111-310631 dne 7. 6. 2022

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary
47701277
https://ezak.mmkv.cz/profile_display_540.html
v66k53y

V souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zadavatel rozhodl
zrušit
výše uvedené zadávací řízení, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Odůvodnění:
Zadavatel Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace spolu se se svým zřizovatelem
Statutárním městem Karlovy Vary rozhodl modernizovat zázemí pro poskytování sociální péče
uživatelům a za tím účelem se ucházet o finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního
programu EU pro programové období 2014 – 2021. Součástí projektu je nákup vozidel pro poskytování
terénní pečovatelské služby.
Oznámení veřejné zakázky na dodávky vozidel, zadávané v otevřeném řízení pro nadlimitní hodnoty
v Kč bez DPH, bylo řádně zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v evropském oznamovateli TED.
V zadávací dokumentaci, která byla pro všechny potenciální dodavatele zveřejněna na profilu
zadavatele, zadavatel uvedl podmínku existence autorizovaného servisu v dojezdové vzdálenosti do 30
km. Přesto, že k podmínce zadavatele vedla snaha minimalizovat provozní výdaje příspěvkové
organizace, dopustil se porušení „ZZVZ“, a to především nedodržením zásady rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
Zadavatel si je nyní vědom, že omezil rozsah účastníků veřejné zakázky, když ne všichni potenciální
dodavatelé mohli tuto podmínku naplnit, a tím se připravil o zisk optimální cenové i věcné nabídky ze
současného trhu dodavatelů vozidel. Což se ukázalo, když ve lhůtě jím určené, obdržel pouze 2
elektronické nabídky.

Zadavatel se proto rozhodl v zadávacím řízení nepokračovat, zadávací řízení zrušit s tím, že jím popsané
okolnosti dle jeho názoru odůvodňují zrušení zadávacího řízení dle uvedeného § 127 odst. 2 písmeno
d) „ZZVZ“.

Poučení:
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Námitky musí být
zadavateli doručeny v souladu s § 242 odst. 2 ZZVZ ve lhůtě do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení.
Před uplynutím této lhůty zadavatel nesmí zahájit nové zadávací řízení se stejným předmětem veřejné
zakázky.

Karlových Varech dne 1.8.2022
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