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Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

 
 

 

Zadavatel 

Název zadavatele:   Česká společnost pro větrnou energii  

Sídlo zadavatele:   Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1  

IČ:     60448571  

 

Statutární zástupce:   Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE  

Kontaktní osoba:   Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE  

Tel.:     +420 602796687  

E-mail:    predseda@csve.cz  

 

Reg.  číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.06/52.00167  

Název projektu: Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských organizací 

České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich 

adaptability 

 

Zakázka 

Název zakázky:  Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii 

Předmět zakázky:  služba 

Datum zahájení zadávacího řízení:  06. 01. 2012 

Datum zveřejnění/aktualizace na www.esfcr.cz: 09. 01. 2012 / 23. 01. 2012 

Č. zakázky na www.esfcr.cz:   07585 

  

 

 
V souladu s čl. 10 Zadávací dokumentace ze dne 6. ledna 2012, pátý odstavec ruší 

tímto zadavatel uvedené zadávací řízení „Vzdělávání v České společnosti pro 

větrnou energii“, a to s okamžitou platností. 
 

V souladu se zadávací dokumentací nebudou dosud doručené nabídky uchazečům 

vráceny, uchazečům nevzniká vůči zadavateli jakýkoli nárok. 

Případné dosud doručené nabídky nebo nabídky doručené po zrušení zadávacího 

řízení nebudou otevřeny a budou archivovány v souladu s pravidly OP LZZ. 
 

 

Odůvodnění: 

Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu přenastavení projektového managementu a 

koordinace projektu, dodatečné domluvy jiných způsobů a možností spolupráce na realizaci 

projektu s dodavatelem, který vzešel z prvního výběrového řízení na „Vzdělávání v České 
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společnosti pro větrnou energii“ tak, aby se podařilo v průběhu další realizace projektu 

naplňovat nastavená kritéria a harmonogram. 

Vzhledem k tomu, že dodavatel, který se zadavatelem na projektu dosud spolupracovat, je 

již s projektem, jeho cílovou skupinou a jejími potřebami ve velké míře seznámen, lze se 

oprávněně domnívat, že při změně koordinace bude moct realizace projektu pokračovat bez 

většího přerušení, které by bylo způsobeno přezkoumáním nabídek, vyjednáváním smlouvy 

s novým dodavatelem a jeho seznamování s projektem. 

Hledání dalších možností vedoucích k úspěšné realizaci projektu probíhalo i v době běžícího 

zadávacího řízení, s ohledem na nalezené řešení se proto zadavatel rozhodl zrušit zadávací 

řízení před skončením lhůty pro podání nabídek. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 24. ledna 2012 
 
 
     Mgr. Michal Janeček 
        předseda ČSVE 


