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Rozhodnutí o zrušení soutěže o návrh
„Plán využití centra obce Velké Přílepy“

Velké Přílepy, 9,5.2018

Obec Velké Přílepy, IČ: 00241806, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, (dále též jen jako

„zadavatel"), jakožto zadavatel veřejné zakázky „Plán využití centra obce Velké Přílepy“, (dále jen
„veřejná zakázka“ nebo „VZ“), zadávanou jako veřejnou zakázku malého rozsahu, konkretne zvláštními
postupy v souladu s ustanovením 5143 až 150 Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ) jako soutěž o návrh,

rozhoduje o zrušení soutěže o návrh.
Důvodem zrušení soutěže o návrh je vznik okolností, které zadavatel nezpůsobila nemohl je předvídat.
V souladu s 5 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ tak zadavatel soutěž o návrh zrušil.

ODÚVODNĚNÍ
Zadavatel se snažil zadat zakázku v souladu se zákonnými předpisy. Zadavatel v dobré víře očekával,
že spolupráce na Soutěžních podmínkách s Českou komorou architektů (ČKA) bude ku prospěchu věci.
Zadavatel nemohl předvídat, že ze strany ČKA dojde k omezení hospodářské soutěže tím, že svým
členům, tj. všem autorizovaným architektům zakáže účast na této soutěži Zadavatel tak stál před
skutečností, že neobdrží žádné nabídky od autorizovaných architektů kvůli postupu komory. Postup
ČKA bude zkoumán právníky a možná škoda zadavatele a jeho další postup bude navrhnut po právním

posouzení

POUČENÍ o OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Proti uvedenému rozhodnutí nelze lze podat zdůvodněné námitky podle 5 241 ZZVZ, neboť ke zrušení
došlo před podáním návrhů.

Za zadavatele:

© Ing. Petr Jakubiček, Ph.D.
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