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Věc: Rozhodnutí o zrušení částí veřejné zakázky
Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky č. 52/2018 „Zajištění činností a
služeb technického dozoru investora" rozhodla v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 zák. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, dále jen „zákon"
zrušit zadávací řízení na částech zakázky:
52/2018 - 01 ÚP 33 lesní cesty
52/2018 - 02 ÚP 34 lesní cesty
52/2018 - 03 ÚP 33 chodníky
Odůvodnění:
Správa KRNAP rozhodla na základě § 127 odst. 2 písm. c) zákona zrušit výběrové řízení na částech:
52/2018 - 01 ÚP 33 lesní cesty
52/2018 - 02 ÚP 34 lesní cesty
52/2018 - 03 ÚP 33 chodníky
Jednotlivé stavby na daných částech nebyly zadány, což znamená, že samotná realizace staveb se
neuskuteční dle zadávaných podmínek. Zadavatel v době zadávání nemohl vědět, že nebudou uzavřeny
smlouvy o dílo na dané akce. Na každé veřejné zakázce na určitou stavbu byl vítězný účastník, s nímž
zadavatel hodlal uzavřít smlouvu. Zadavatel v současné době již plnění na daných částech nepotřebuje.
Zadavatel při zadávání jednal s řádnou péčí a tuto situaci nemohl předvídat ani ji nezpůsobil.
Na části č. 52/2018 - 02 ÚP 34 lesní cesty byla zadána realizace pouze tří akcí, tj. LC Digrin, LC Hádecká I.
a LC Bleskovka. Zbývající akce, jejichž realizační investice činí cca 12mil Kč bez DPH, nebyly zadány.
Vzhledem k této skutečnosti by se jednalo o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
ve smyslu § 222 odst. 1) zákona a je nutné provést nové zadávací řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí o zrušení zakázky lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí
být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
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