
 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení 
 

veřejné zakázky s názvem 
 

„Rekonstrukce chodníků Mlýnská“ 
 

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

 
 
Zadavatel: 
Název:                  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Zastoupený:   Dalibor Mouka, místostarosta 
Sídlo:                            Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ:                                008 45 451 
 
Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:  
Název:  Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář 
sídlo:   Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  714 46 095 
Kontaktní osoba:  Mgr. Michal Nosek  
tel.:   +420 731 505 191  
E-mail:   nosek@ak-nosek.cz 
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700 
 
V zastoupení veřejného zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
tímto, s přiměřeným užitím ust. § 84 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách, oznamuji zrušení

 

 zadávacího 
řízení na veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků Mlýnská“. 

Odůvodnění: 
Dne 18. 7. 2013 rozhodla RMOb usnesením č. 3633/RMOb1014/51/13 o revokaci usnesení rady městského 
obvodu č. 3352/RMObM1014/51/13 ze dne  14. 5. 2013 o uzavření smlouvy o dílo  se společnosti STAVIA-
silniční stavby, a.s. a zároveň o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu  na dodavatele 
akce č. 9300 “Rekonstrukce chodníků Mlýnská“ ze dne  12. 3. 2013. Důvodem zrušení zadávacího řízení byly 
skutečnosti uvedené v ust. §84 odst. 2, písm. c), písm. e) zákona o veřejných zakázkách, když vybraný 
uchazeč odmítl uzavřít smlouvu o dílo a nadto nebylo pro velký časový odstup od zahájení zadávacího řízení 
a podání nabídek do data shora uvedeného rozhodnutí, vhodné v zadávacím řízení pokračovat. Zadavatel se 
tak, v zájmu maximální transparentnosti a rovného zacházení, rozhodl zadávací řízení zrušit.  
 

 
 
 
 
          Mgr. Michal Nosek, 
          advokát 
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