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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)
1. Identifikace centrálního zadavatele
Název:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Právní forma:

325 - Organizační složka státu

IČ:

000 07 064

Sídlo:

17000 Praha - Holešovice, Nad štolou 936/3

2. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

DATA_DF_006.03 PL_146

Druh veřejné zakázky:

služby

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému dle § 95
ZVZ s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku
veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž bylo ve Věstníku veřejných
zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354,
ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním
číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623 a
7302061026623

Způsob
zahájení odesláním zjednodušeného oznámení, jež bylo uveřejněno ve
zadávacího řízení:
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie
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Způsob
ukončení zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ
zadávacího řízení:
3. Předmět veřejné zakázky
Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky bylo poskytování služeb DATA_DF,
jejichž technická specifikace je uvedena v příslušných katalogových
zakázky:
listech uvedených v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci na zavedení
DNS KIVS.
Hlavní CPV kód:

64200000-8

4. Identifikace uchazečů a jejich nabídková cena
Nabídku pro Veřejnou zakázku podali následující uchazeči: Telefónica Czech Republic, a.s.,
IČ 60193336, Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22. Zadávací řízení bylo zrušeno
před otevíráním obálek pro Veřejnou zakázku a nabídkové ceny uchazečů tak nejsou Centrálnímu
zadavateli známy.
5. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný ze zájemců ani uchazečů.
6. Identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky
K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé, kteří byli do dne odeslání výzvy k podání nabídky
zařazeni do DNS KIVS. Výzva k podání nabídek byla odeslána zájemcům zařazeným do DNS KIVS až
poté, co byly posouzeny veškeré předběžné nabídky podané ve lhůtě pro podání předběžných
nabídek podle zjednodušeného oznámení.
7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
V návaznosti na uplatnění práva zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou v rámci DNS
KIVS v souladu s § 84 ZVZ, které bylo Centrálním zadavatelem vyhrazeno v článku I.3 zadávací
dokumentace DNS KIVS, Centrální zadavatel uvádí následující.
Centrální zadavatel zrušil zadávací řízení na Veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. e) ZVZ, neboť v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nešlo na Centrálním zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval.
V průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byly Centrálnímu zadavateli podány námitky ve
smyslu § 110 ZVZ, jejichž součástí bylo i tvrzení, že služby typu dark‐fiber (nenasvícené optické
vlákno) jsou významně odlišné potřebou vybudování optických tras v případě, že konkrétní
poskytovatel nemá v aktuálním okamžiku vybudované a navíc i volné optické spoje mezi
konkrétními body. Vybudování této infrastruktury ovšem podléhá stavebním povolením a je
ovlivněno i stavebními uzávěrami, což ve výsledku znamená, že vybudování nové části optické
trasy (byť v délce jednotek metrů, které poskytovateli chybí od stávající sítě do koncového bodu)
může trvat i více než 12 měsíců. V okamžiku, kdy Centrální zadavatel takto sdruží větší množství
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služeb do několika málo poptávkových listů, které navíc spadají do různých měst, dochází k
diskriminaci stěžovatelů, kteří nemají celoplošnou infrastrukturu a k jednoznačnému zvýhodnění
inkumbentního operátora. Stěžovatel uvedl, že tento nedělitelný celek tvoří 12 okruhů.
Přítomnost okrajové lokality Zbraslav zcela blokuje ostatní služby v tomto PL. Je naprosto nereálné
domnívat se, že jeden operátor disponuje všemi okruhy. V minulém kole byly služby typu DF
logicky rozčleněny po jednom okruhu do samostatných poptávkových listů.
Centrální zadavatel po přezkoumání předmětné námitky uvedl, že uznává argumentaci
stěžovatele, neboť připouští náročnost vybudování nenasvícených vláken, a vyčlení služby typu
dark-fiber tak, aby jednotliví uchazeči mohli lépe optimalizovat svoje nabídky na tyto služby.
S ohledem na tuto skutečnost námitce vyhověl, přičemž jako způsob provedení nápravy přijmul
rozhodnutí o zrušení Veřejné zakázky, neboť právě poptávkový list Veřejné zakázky obsahoval
službu typu dark-fiber.

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
podepsáno elektronicky
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