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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:

HLAS_ISDN30 PL_1707

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
zadávacího řízení:

odesláním zjednodušeného oznámení, jež bylo uveřejněno ve
Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie
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Způsob ukončení
zadávacího řízení:

zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ

3. Předmět veřejné zakázky
Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky bylo poskytování služeb HLAS_ISDN30,
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
Na Veřejnou zakázku nepodali nabídku žádní uchazeči.
5. Identifikační údaje zájemců, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.
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 příslušné části DNS KIVS. Výzva k podání nabídek byla odeslána zájemcům zařazeným
do příslušné části 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
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 nelze na Centrálním zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval.
V průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byly Centrálnímu zadavateli v zákonné lhůtě
doručeny námitky Stěžovatele ve smyslu ust. § 110 ZVZ, odůvodněné mj. tvrzením, že kritéria
užívaná Centrálním zadavatelem pro sdružování poptávaných služeb do jednotlivých
poptávkových listů služeb (vymezujících předmět každé jednotlivé veřejné zakázky), jsou
netransparentní a mají vůči Stěžovateli diskriminační charakter. V důsledku toho mohou být dle
Stěžovatele uchazeči neoprávněně omezeni v možnosti ucházet o některé služby začleněné do
poptávkových listů.
Centrální zadavatel zvážil veškeré skutečnosti uvedené v námitkách Stěžovatele a dospěl k závěru,
že jedno z doplňkových kritérií, které bylo aplikováno pro seskupení služeb do poptávkového listu
i v případě Veřejné zakázky (tedy pro určení předmětu Veřejné zakázky), může za určitých
okolností působit netransparentně. Jedná se konkrétně o zbytkové kritérium „shodných rysů
služeb“, které bylo aplikováno jako poslední možnost v případě, kdy se nepovede dosáhnout
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objemu alespoň 5 služeb v rámci jednoho poptávkového listu při použití kritéria shodné služby,
geografického kritéria kraje, shodného koncového uživatele, příp. shodné nadřízené organizace.
Z uvedeného důvodu se Centrální zadavatel rozhodl uvedené kritérium nadále neaplikovat,
zadávací řízení napadená námitkami, kde bylo uvedené kritérium aplikováno, zrušit na základě
výše uvedeného ustanovení ZVZ a uvedené služby soutěžit odděleně, každou v rámci
samostatného zadávacího řízení.

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