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OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dle § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení 

zadávacího řízení 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

1. Název veřejné zakázky 

„Rekonstrukce tělocvičny v objektu Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1“ 

 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele:  Gymnázium prof. Jana Patočky , příspěvková organizace 

Sídlo:        Jindřišská 36, 110 00 Praha 1   

IČO:        60449004  

Zastoupen:   Mgr. Janou Drake, ředitelkou školy 

 

3. Oznámení o zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 128 ZZVZ oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení, 

že dne 10.3.2017 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

tělocvičny v objektu Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1“, a to v souladu s ust. dle § 

127 odst. 2 písm. g) ve spojení s písm. d) ZZVZ. 

 

 

 

V Praze, dne 10. 3. 2017 

 

 

Gymnázium prof. Jana Patočky 

Mgr. Jana Drake 

Ředitelka školy 
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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dle § 127 odst. 2 písm. g) ve spojení s písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

4. Název veřejné zakázky 

„Rekonstrukce tělocvičny v objektu Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1“ 

 

5. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele:  Gymnázium prof. Jana Patočky , příspěvková organizace 

Sídlo:        Jindřišská 36, 110 00 Praha 1   

IČO:        60449004  

Zastoupen:   Mgr. Janou Drake, ředitelkou školy 

 

6. Rozhodnutí o zrušení  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. g) ve spojení s písm. d) ZZVZ rozhodl, že 

zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce tělocvičny v objektu Gymnázium prof. 

Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1“ se zrušuje.  

 

7. Odůvodnění 

Zadavatel zahájil dne 2. 3. 2017 zadávací řízení na výše označenou veřejnou zakázku formou zaslání 

výzvy k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební 

zakázku podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a uveřejněním na svých webových 

stránkách.  

 

Důvodem zrušení předmětné veřejné zakázky je skutečnost, že zadavatel zahájil předmětné 

zadávací řízení jako zjednodušené podlimitní zadávací řízení, ačkoliv se jedná dle předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky o zakázku malého rozsahu. Jelikož zadavatel označil v souladu s ust. § 27 písm. 

b) ZZVZ předmětnou veřejnou zakázku s ohledem na její hodnotu jako zakázku malého rozsahu, nebyl 

povinen zadávat tuto veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení, ale mohl rovněž 

aplikovat výjimku dle ust. § 31 ZZVZ.  

Zadavatel tak nebyl v daném případě povinen zahájit zadávací řízení formou zjednodušeného 

podlimitního řízení.   

 



3 
 

Dalším důvodem zrušení předmětné veřejné zakázky je skutečnost, že se v průběhu zadávacího 

řízení objevily důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. 

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil nové technické okolnosti stavu rekonstruované tělocvičny, 

které by mohly mít zásadní vliv na zadávací podmínky a tedy i na plnění veřejné zakázky. Zadavatel se 

proto za účelem zpřesnění technických podmínek zadávacího řízení rozhodl zadávací řízení zrušit, 

jelikož se takový postup jeví jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 

V Praze, dne 10. 3. 2017 

 

 

 

Gymnázium prof. Jana Patočky 

Mgr. Jana Drake 

Ředitelka školy 
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