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Informace o přijetí opatření k nápravě úkonů v zadávacím řízení “NDA – zadávací
řízení na poskytovatele právních a poradenských služe b”.
Národní archiv, se sídlem Archivní 2257/4, 149 02 Praha 4 - Chodov (dále jen
„zadavatel“), v zadávacím řízení na dodavatele veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení
na služby s názvem „NDA, zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb“
(dále jen „zadavatel“) tímto postupem dle ust. § 111, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), tímto přijímá
o pa t ře ní
k nápravě úkonů v zadávacím řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky
následovně:
Zákon o veřejných zakázkách dle shora cit. ust. § 111, odst. 6 dává zadavateli dispozici,
pokud v průběhu zadávacího řízení zjistí, že některým úkonem porušil zákon, přijmout
opatření k jeho nápravě.
Zadavatel, postupujíc svědomitě a s potřebnou péčí poté, co po zralé úvaze a
přezkoumání všech okolností a důvodů, jakož i vznesených námitek a jejich vyhodnocení
Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821

jednotlivě i ve vzájemných souvislostech dospěl k závěru, že je na místě a možné zjednat
nápravu, přijal opatření k nápravě úkonů v zadávacím řízení na dodavatele veřejné zakázky a
rozhodl v řízení pokračovat tak, že bude provedeno nové posouzení kvalifikace a posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů o uvedenou veřejnou zakázku postupem dle přísl. ustanovení
ZVZ.
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