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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2017–2021“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, zavedený zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“)

tímto oznamuji, že:
dne 5. 2. 2018 bylo Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení zahájeného
odesláním výzvy k podání nabídek, jenž byla dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), odeslána všem dodavatelům zařazeným do
dynamického nákupního systému za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_ETHERNET
PL_2264, (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu § 127 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ.
Odůvodnění:
Dne 18. 1. 2018 odeslal Centrální zadavatel z dynamického nákupního systému výzvu k podání
nabídek, kterou vyzval dodavatele k podání nabídek. Dne 2. 2. 2017 Pověřující zadavatel, pro kterého
měla být Veřejná zakázka soutěžena, Centrálního zadavatele informoval, že již o plnění poptávané v
rámci této Veřejné zakázky nemá nadále zájem, a to z objektivních důvodů vzniklých na jeho straně,
které souvisí s hospodárností provozu Pověřujícího zadavatele. S ohledem na informace od
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Pověřujícího zadavatele bylo zřejmé, že i v případě, že by Centrální zadavatel úspěšně zadávací řízení
realizoval, Pověřující zadavatel by takovou smlouvu neuzavřel a ze smlouvy by tedy nemohlo být
vybraným uchazečem plněno.
Centrální zadavatel konstatuje, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku
podstatné změny okolností, která nastala v době od zahájení zadávacího řízení a kterou Centrální
zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil a rovněž se
v průběhu zadávacích řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na
Centrálním zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Proto Centrální zadavatel zrušil zadávací řízení na Veřejnou zakázku podle § 127 odst. 2 písm. c) a
písm. d) ZZVZ zadávanou v rámci DNS KIVS.
Z výše uvedeného důvodu tedy Centrální zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 a násl. ZZVZ.
Písemné námitky musí být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.

Ing. Jiří Kolda
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