OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ZADÁVANÉ V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Název veřejné zakázky: 0172020 Dodávka notebooku pro ÚÚD - opakování
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií II
Evidenční číslo: Z2018-018258Identifikační 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: P20V00000292
Datum zahájení: 07.05.2020 09:48
Lhůta pro podání nabídek: 18.05.2020 09:30
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4102.html

Zadavatel tímto

o z n a m u j e,
že rozhodl o zrušení veřejné zakázky s názvem „0172020 Dodávka notebooku
pro ÚÚD - opakování“
Odůvodnění:
Zadavatel ruší veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému v souladu
s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele. Po provedení průzkumu trhu zadavatel zjistil, že zcela totožné zařízení
splňující požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci lze pořídit za výrazně
nižší cenu, než byla nabídková cena jediného účastníka zadávacího řízení. Vzhledem
k tomu, že zadavatel musí postupovat s péčí řádného hospodáře, tudíž pořizovat věc
ve zcela identické kvalitě (splňující veškeré požadavky zadavatele stanovené ve veřejné
zakázce), není ekonomické ani účelné, rozhodl o zrušení veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému.
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 zadávacího řízení podle § 242 zákona.

V Brně

prof. Ing. Radim
Farana, CSc.

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc., sn=Farana,
givenName=Radim, serialNumber=P729140,
title=Prorektor pro vzdělávací činnost
Datum: 2020.06.03 13:56:23 +02'00'

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

