
 
 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
 

ZADAVATEL: 

Obec Ohrobec 
V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 
IČ: 002 41 491 
Zastoupená: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

"Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec"  
 

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“). Veřejná zakázka  
je financována z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy), číslo 
projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01608, název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci 
Ohrobec. 
 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona o  
 

Z R U Š E N Í  
 
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 
 
Odůvodnění: 
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze  
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 
 
Zadavatel zjistil v průběhu zadávacího řízení, že byl porušen zákon tím, že zadavatel nezpracoval 
zadávací podmínky úplně, správně v rozsahu nezbytném pro podání nabídky. Jediným opatřením 
k nápravě tohoto pochybení je zrušení předmětné veřejné zakázky.  Dle ustanovení § 44 odst. 1  
je zadavatel ten, kdo odpovídá za správnost a úplnost zadávacích podmínek.  

V průběhu lhůty pro podání nabídek se ukázalo, že zadávací podmínky, zejména projektová 
dokumentace obsahuje několik nejasností, jejichž postupným vysvětlováním prostřednictvím 
dodatečných informací dle ustanovení § 49 zákona  by mohlo dojít k celkové netransparentnosti 
zadávacího řízení. Díky úpravám projektové dokumentace se změnily  podmínky natolik, že v případě, 
že by zadavatel v zadávacím řízení pokračoval, mohl by obdržet vzájemně neporovnatelné nabídky, 
které by mohly být v rozporu s projektem a požadavky zadavatele.  

Zadavatel z tohoto důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno výše. Zadávací podmínky veřejné zakázky 
budou zadavatelem zrevidovány, aby mohlo dojít k vyhlášení nového zadávacího řízení, prostého 
chyb. 

V Obci Ohrobec dne 16.12.2013 
 ……………………..…………………………… 
           PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 
                                                                                                                                     starosta 

         

17.12.2013

X Petra Pavelková

Petra Pavelková

ekonom

Podepsal(a): Petra Pavelková                    


