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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
k veřejné zakázce s názvem

ZŠ MÍROVÉ NÁM. – OPRAVA SCHODIŠTĚ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Město Hodonín
Zastoupené:
Liborem Střechou, starostou města
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
00284891
CZ699001303

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2019, o zadávání veřejných zakázek.
Název veřejné zakázky:

ZŠ Mírové nám – oprava schodiště

Informace o výběrovém řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky:
150/ID334/2021
Druh (předmět) veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na Stavební práce
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty:
veřejná zakázka malého rozsahu zadána prostřednictvím
elektronického nástroje PROebiz jako e-Poptávka

Město Hodonín, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35, IČO 00284891,
zastoupené Liborem Střechou, starostou města, zadavatel veřejné zakázky „ZŠ Mírové nám –
oprava schodiště“, v souladu se zadávacími podmínkami „Další podmínky administrace veřejné
zakázky“, a dle vnitřní Směrnice č. 5/2019 o zadávání veřejných zakázek rozhoduje
takto:
Vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný
účastník výběrového řízení, zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami „Další podmínky
administrace veřejné zakázky“, a dle vnitřní Směrnice č. 5/2019 o zadávání veřejných zakázek,
ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Mírové nám – oprava schodiště“.
Odůvodnění:
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka a ve výběrovém řízení tak není
žádný účastník výběrového řízení. Takový stav je důvodem ke zrušení výběrového řízení, jelikož v něm
nebyl žádný účastník výběrového řízení.

V Hodoníně, dne 02. 08. 2021
MgA. Petr Drábek
Administrátor veřejných zakázek
Odbor právní a majetku
Město Hodonín
Národní třída 373/25
695 35 Hodonín
tel.:
+420 518 316 338
web: www.hodonin.eu
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
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