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Profil zadavatele

Oznámení o zrušení výběrového řízení
1. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
70888337

2. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Zástupce zadavatele – Pořizování digitální technické mapy
pro Jihomoravský kraj
Režim veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby.
Druh zadávacího řízení:
Dle interních předpisů zadavatele (nejedná se o zadávací řízení
dle ZZVZ, zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené
v ustanovení § 6 ZZVZ).

Zadavatel realizuje projekt „Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj“.
Realizace projektu bude financovaná z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020, s programem podpory Vysokorychlostní internet – Výzva III –
Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů.
V rámci projektu bude zadáváno několik nadlimitních veřejných zakázek a několik veřejných zakázek
malého rozsahu (dále jen „Veřejné zakázky“). Bližší informace k Veřejným zakázkám jsou uvedeny
v obchodních podmínkách a jejich příloze. Při zadávání Veřejných zakázek zadavatel využije služby
zástupce zadavatele, které poptává v rámci tohoto výběrového řízení.
Účelem veřejné zakázky na zástupce zadavatele je zajištění expertní podpory zadavateli směřující
k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení
na Veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá, že vybraný dodavatel bude svou činnost vykonávat vždy
ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska potřeb zadavatele, mimo jiné prostřednictvím toho, že
bude přípravu a průběh zadávacích a výběrových řízení na Veřejné zakázky aktivně koordinovat, bude

schopen vyhledávat rizika spojená s přípravou a realizací Veřejných zakázek a účinně jim předcházet
a pro plnění veřejné zakázky využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými
a odbornými dovednostmi.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování zadávacích podmínek a zajištění řádného průběhu
zadávacích a výběrových řízení na Veřejné zakázky včetně souladu s pravidly Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.
3. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu se svým interním normativním aktem – směrnicí
č. 50/INA-VOK „Zadávání veřejných zakázek“
rozhodl o zrušení výběrového řízení.
4. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele
V návaznosti na ustanovení 14.9 výzvy k podání nabídky si zadavatel vyhradil právo neuzavřít
smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit, a proto
rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
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