OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVANÉ V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Název veřejné zakázky: 0452020 Dodávka notebooku pro výzkumnou činnost ÚI_2
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií II
Evidenční číslo: Z2018-018258
Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO

62156489

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: P20V00000640
Datum zahájení: 1.10.2020 v 10:28
Lhůta pro podání nabídek: 12.10.2020 v 09:00
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4450.html

Zadavatel oznamuje

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ
veřejné zakázky s názvem „0452020 Dodávka notebooku pro výzkumnou
činnost ÚI_2“ zadávané v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky
informačních technologií II, která byla zahájena dne 1. 10. 2020 odesláním
výzvy k podání nabídek dodavatelům zařazeným do příslušného DNS.
Odůvodnění:
Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), neboť 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.
Důvody hodné zvláštního zřetele, kvůli kterým zadavatel zadávací řízení ruší podle § 127
odst. 2 písm. d) zákona, spočívají v chybě v zadávací dokumentaci - konkrétně v „Příloze A Obchodní podmínky“ je v čl. 6. 1. stanovena minimální délka záruční doby na 36
kalendářních měsíců, zatímco v „Příloze č. 1 – Technická specifikace“ je stanovena
minimální délka záruční doby na 24 měsíců.
Požadavek na minimální záruční dobu, která je v zadávací dokumentaci stanovena ve dvou
odlišných délkách, způsobuje netransparentnost výběrového řízení a toto pochybení
zadavatele mohlo ovlivnit potenciální dodavatele v zájmu podávat nabídku, neboť by pro ně
délka záruční doby v délce 36 měsíců nebyla akceptovatelná. Rozpor mezi uvedenými
délkami záruční doby nebylo možné odstranit výkladem zadávací dokumentace a zadavatel
si tohoto rozporu povšiml až při součinnosti k uzavření kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem – nebylo proto již možné zadávací dokumentaci upravit. Zadavatel konstatuje,
že rozpor zadávací dokumentace v délce záruční doby mohl odradit potenciální dodavatele
od účasti v řízení a v souvislosti s tím došlo k porušení zásad přiměřenosti, rovného

zacházení a zákazu diskriminace, které je zadavatel povinen při zadávání veřejných zakázek
dodržovat.
Z výše uvedených důvodů zadavatel ruší zadávací řízení.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15
dnů od doručení oznámení o zrušení veřejné zakázky podle § 242 zákona.
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