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SDĚLENÍ ZADAVATELE

O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v rámci projektu „Technické 
vybavení pro výkon trestního řízení“ v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem „Nákup vozidel pro projekt: 
Technické vybavení pro výkon trestního řízení“, uveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 3. 11. 2017 pod Evidenčním číslem formuláře F2017-030557 a Evidenčním 
číslem VZ Z2017-030557 a na základě protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 20. 12. 
2017 zpracovaného hodnotící komisí jmenovanou rozhodnutím zadavatele ze dne 10. 11. 
2017, č. j. 57397-3/2017-900000-090, na základě § 127 odst. 2, písm. d) zákona, Vám 
v souladu s § 128 zákona sděluji, že zadavatel rozhodl 

o zrušení zadávacího řízení předmětné nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném 
řízení, a to v části 1 s názvem „Nákup 9 ks technologických vozidel“. 

Odůvodnění:

I. Hodnotící komise při posuzování splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pro 
část 1 veřejné zakázky dospěla ke zjištění, že zadavatelem vymezená Technická 
specifikace poptávaného vozidla obsahuje chybu v parametru „světlá výška vozidla“, 
kdy místo správné hodnoty „min. 185 mm“ je ve specifikaci požadováno „min. 1850 
mm.“ Takto vymezená hodnota parametru „světlá výška vozidla“ je však zcela 
nereálná. 

Hodnotící komise na základě tohoto zjištění vyhodnotila, že předmětná chyba 
v zadávací dokumentaci mohla mít vliv na okruh účastníků zadávacího řízení, neboť 
jednotliví dodavatelé si mohli chybný technický parametr vykládat různým způsobem a 
některé z nich mohlo chybné vymezení technického parametru od účasti v zadávacím 

Všem účastníkům zadávacího řízení
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řízení odradit. 

V neposlední řadě vzala hodnotící komise v úvahu ust. § 36 odst. 3 zákona, dle něhož 
zadavatel nesmí přenášet svou odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích 
podmínek na dodavatele.

Hodnotící komise se po pečlivé úvaze usnesla, že zadavateli doporučí postup ve 
smyslu ust. § 49 odst. 1 a § 127, odst. 2, písm. d) zákona, tedy přijmout opatření 
k nápravě, kterým je v této fázi již pouze zrušení zadávacího řízení pro část 1 veřejné 
zakázky.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků 
Evropské unie, zástupkyně projektové kanceláře zadavatele v hodnotící komisi možný 
postup komise konzultovala rovněž s Řídícím orgánem (Ministerstvo vnitra ČR), který 
hodnotící komisi zrušení zadávacího řízení za výše popsaných okolností jednoznačně 
doporučil.

II. Zadavatel se plně ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl v předmětné části 
veřejné zakázky tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: 
1. Účastník zadávacího řízení může proti tomuto rozhodnutí podat námitky v souladu 

s § 241 a násl. zákona, a to do 15 dnů doručení sdělení o zrušení zadávacího řízení 
ve smyslu § 128 a § 242 odst. 2 zákona.

2. Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky. 
V takovém případě platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli 
lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.

Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

podepsáno elektronicky
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