VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“)
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „ZZVZ“)

Název VZ:

Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování
souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou
papíru)

Evidence PGRLF:
Evid. číslo VVZ:

------------

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět VZ / Limit VZ:

Služby / ZPŘ

Zadávající útvar:

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZRUŠIT ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Výše uvedený zadavatel tímto oznamuje, že dnešního dne ZRUŠIL zadávací řízení na výše uvedenou
veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „ZPŘ“ nebo „veřejná zakázka“ nebo
„VZ“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), zadávané na základě ustanovení § 53 a násl. ZZVZ, a to v souladu s §127 odst. 2
písm. d) ZZVZ.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky podlimitní:

Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a
poskytování souvisejících služeb včetně
dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou
papíru)

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond,
a.s.

IČO:

492 41 494

Kterého zastupuje:

Mgr. Dipl. – Ing. sc. agr. Vladimír Eck

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

3. ODŮVODNĚNÍ
Zadavatel se dopustil pochybení ve stanovení podmínek zadávací dokumentace, pro které bylo obtížné
podání bezchybné nabídky. I v případě podání nabídek by bylo znemožněno zadavateli objektivní
porovnání nabídek.
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4. POUČENÍ
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Námitky musí
být podány výhradně elektronickou formou, a to prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
s elektronickým podpisem anebo datovou podepsanou zprávou a dle § 242 odst. 2 ZZVZ musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele
V souladu s § 243 ZZVZ se účastník zadávacího řízení může písemně vzdát práva na podání námitek
zadavateli až po vzniku práva na podání námitek, tj. po obdržení tohoto oznámení. Vzdání se práva na
podání námitek lze zaslat datovou schránkou anebo prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

V Praze dne 30. 5. 2019
Digitálně podepsal

Mgr., Ing. Mgr., Ing. Vladimír Eck
2019.05.30
Vladimír Eck Datum:
11:26:56 +02'00'
-------------------------------------------------------------Mgr. Dipl. – Ing. sc. agr Vladimír Eck
Předseda představenstva
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