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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Název projektu: 
Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP 

Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na službu: Tvorba a spravování webových stránek 

na podporu regionální identity na Šluknovsku – podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále 

jen zákon), jejíž zadání se neřídí zákonem. 

Zadavatel: MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf 

IČ: 26983303 

Zastoupená: Ing. Evou Hamplovou 

Hlavní kontaktní a odpovědná osoba ve věci zakázky: Hana Kracmanová, e-mail:   

                                                    kracmanova@masceskysever.cz, mobil: 602349235 

Název veřejné zakázky: „Tvorba a spravování webových stránek na podporu regionální  

                                           identity na Šluknovsku“ 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Oznamujeme Vám, že zadavatel rozhodl dne 20. 9. 2021 o zrušení veřejné zakázky malého 

rozsahu dle výše uvedené specifikace zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Odůvodnění zrušení veřejné zakázky malého rozsahu: 

Zadavatel po seznámení s Protokolem o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů ruší veřejnou zakázku v souladu s podmínkami uvedenými 

v Zadávací dokumentaci a s ohledem na skutečnost, že ve stanovené lhůtě obdržel pouze 

jednu nabídku od jednoho uchazeče. Není tedy možné provést výběr nejvhodnější nabídky a 

uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.  

Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu nejsou přípustné 

námitky, a to v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Hana Kracmanová 

odpovědná osoba 
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