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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 

ODBOR ZAKÁZEK 

 

Praha 30. 11. 2022 

č. j.: 20337/22-SSHR 

Počet listů: 2 

 

ROZHODNUTÍ 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

 

„22-105 Vyprošťovací automobil (8x8) s nosností výložníku nad 20 

tun“ 
Evidenční číslo VVZ: Z2022-039010 

 

Ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel 

r u š í  
 

zadávací řízení veřejné zakázky v nadlimitním režimu s názvem „22-105 Vyprošťovací automobil 

(8x8) s nosností výložníku nad 20 tun“ (evidenční číslo VZ: Z2022-039010).  

O d ů v o d n ě n í :  
 

Zadavatel zahájil dne 30. 9. 2022 zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce v otevřeném řízení 

v nadlimitním režimu. 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 28. 11. 2022 do 10:00 hod. Zadavatel obdržel ve lhůtě 

pro podání nabídek 2 (dvě) nabídky.  

V rámci kontroly nabídek zadavatelem bylo zjištěno, že nabídka účastníka, která byla dle jediného 

hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) vyhodnocena jako nejvýhodnější, převyšuje 

předpokládanou hodnotu stanovenou v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky 

o 22.870.000 Kč. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že k okamžiku zahájení zadávacího řízení má vyhrazeny 

finanční prostředky ve výši stanovené předpokládané hodnoty, tj. 70.248.000 Kč bez DPH. 

S ohledem na tuto skutečnost a celkovou výši nabídkové ceny (93.118.000 Kč bez DPH) zadavatel 
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rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť nemá dostatečné 

vyhrazené finanční prostředky. 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 

zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

o zrušení zadávacího řízení. 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Basel 

ředitel Odboru zakázek 

podepsáno elektronicky 
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