Rozhodnutí a oznámení o zrušení výběrového řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Propagační materiály pro ESF 2019 – část 2“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,zákon“, případně ,,ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část,
verze 5, účinnými od 9. 11. 2017.

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková/+420 545 135 167

Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Části veřejné zakázky

Část 1: Propagační materiály pro FRRMS

V Brně, dne 3. 10. 2019

Část 2: Propagační materiály pro ZF
Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení části 2 (Propagační materiály pro ZF) k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu
Zadavatel veřejné zakázky Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČO 62156489,
v souladu s kap. 12.3.9 odst. 1) Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, rozhodl o
zrušení části 2 výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Propagační materiály pro ESF 2019
– část 2“ zahájeného na základě uveřejnění Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na
profilu zadavatele pod identifikátorem P19V00000556.
Odůvodnění:
Zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek v části 2 zakázky pouze jednu nabídku účastníka
SPRINT TRADING s.r.o. Účastník byl hodnotící komisí vyzván k doplnění/objasnění nabídky. Na
výzvu zadavatele účastník ve stanovené lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, nereagoval a
požadované objasnění/doplnění nabídky nedoručil. Na základě této skutečnosti hodnotící komise
konstatovala, že nabídka účastníka SPRINT RADING s.r.o. nesplnila zadávací podmínky pro část 2
veřejné zakázky a doporučila zadavateli vyloučit tohoto účastníka z účasti na výběrovém řízení.

Zadavatel, v souladu s názorem hodnotící komise, rozhodl o vyloučení účastníka SPRINT TRADING
s.r.o. z účasti na výběrovém řízení v části 2 zakázky.
Hodnotící komise dále doporučila zadavateli, aby zrušil výběrové řízení pro část 2 z důvodu
vyloučení jediného účastníka výběrového řízení pro tuto část.
Zadavatel se s uvedenými závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o zrušení části 2 výběrového
řízení. Tento postup je v souladu s kap. 12.3.9 odst. 1) Pravidel OP VVV.

V Brně dne 3. 10. 2019

Ing. Mgr.
Kateřina
Baráková

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Kateřina
Baráková
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………podpis Klimánek v.z.…………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

