ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) a písm. h) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dále též jen „Zákon”
Identifikace zadavatele veřejné zakázky a zadávacího řízení:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem Mendelova 131, 256 01 Benešov
Zadavatel:
IČO: 616 64 651
DIČ: CZ61664651
zastoupená PaedDr. Bc. Ivanou Dobešovou, ředitelkou VOŠ a SZeŠ Benešov
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
Zástupce zadavatele dle
se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 323 00
ust. § 43 Zákona:
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
pobočka: Panská 895/6, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku
v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ
Benešov – nákup přepravníku na přepravu koní, nákup vybavení a pomůcek pro
Veřejná zakázka:
jazykové laboratoře, odbornou učebnu mechanizace, učebnu výpočetní techniky
a mechanizační dílnu a zajištění konektivity v areálu školy (opakování)“ - část 1 Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov
Druh veřejné zakázky:

Otevřené nadlimitní zadávací řízení podle ust. § 56 a násl. Zákona, veřejná zakázka na
dodávky
I.

Zadavatel, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, odeslal dne 4. 2. 2019 do
TED a Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení zadávacího řízení ve shora uvedené veřejné zakázce.
Veřejná zakázka je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-004376. Veřejná zakázka byla
vyhlášena v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. V daném případě se jedná o veřejnou zakázku na
dodávky. Veřejná zakázka je dělena na dvě (2) samostatné části, které jsou předmětem samotného posouzení a
hodnocení. Tato část veřejné zakázky se týká zajištění konektivity v areálu školy.
II.
Zadavatel tímto rozhodl v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) a písm. h) Zákona o
zrušení
veřejné zakázky s názvem „Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v
areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup
přepravníku na přepravu koní, nákup vybavení a pomůcek pro jazykové laboratoře, odbornou učebnu
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mechanizace, učebnu výpočetní techniky a mechanizační dílnu a zajištění konektivity v areálu školy
(opakování)“ – 1. část veřejné zakázky, Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov, neboť
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze nadále v zadávacím
řízení pokračovat a v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení.
III.
Odůvodnění
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že na straně zadavatele došlo k administrativnímu pochybení při
stanovení technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, resp. její části. Konkrétně se jedná o chybu v
technické specifikaci, kdy tato technická specifikace nesplňuje požadavky poskytovatele dotace na zajištění
konektivity. Technická specifikace řeší pouze část konektivity a neřeší tuto problematiku komplexně, což je
v rozporu s pravidly poskytovatele dotace. S ohledem na tento důvod je zadavateli zřejmé, že by předmět plnění
veřejné zakázky nemohl být spolufinancován z dotačních prostředků, jak původně bylo předpokládáno. Zadavatel
tak činí opatření k nápravě a ruší zadávací řízení.
Dalším důvodem zrušení tohoto zadávacího řízení je skutečnost, že v této části veřejné zakázky obdržel
zadavatel nabídku pouze jediného účastníka. S ohledem na tuto situaci je naplněn důvod zrušení dle ust. § 127
odst. 2 písm. h) Zákona.
podepsal
PaedDr. Bc Digitálně
PaedDr. Bc Ivana
Dobešová
Ivana
Datum: 2019.09.04
Dobešová
16:38:10 +02'00'
…………………………………

V Benešově dne

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka
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