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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2017–2021“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, zavedený zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“)
tímto oznamuji, že:
dne 23. 3. 2018 bylo Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení zahájeného
odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek („ZZVZ“) odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního
systému za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_INTERNET-SYM PL_4508 (dále jen
„Veřejná zakázka“) ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Odůvodnění:
Centrální zadavatel podle § 127 odst. 2 písm. b) může zrušit zadávací řízení, pokud zanikne účast v
zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení.
V předmětném zadávacím řízení byla jako dodavatel této Veřejné zakázky vybrána nabídka
společnosti ha-vel internet s.r.o., IČ: 25354973, se sídlem Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ
712 00 (dále jen „Vybraný dodavatel“ nebo „Vybraný účastník“). Vybraný dodavatel na výzvu
Centrálního zadavatele na Informaci k vyplnění smlouvy cestou elektronického nástroje DNS E-ZAK
Centrálnímu zadavateli oznámil, že Veřejnou zakázku není schopen z organizačně provozních důvodů
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zajistit. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Centrálnímu
zadavateli předložena pouze jedna nabídka, a to nabídka Vybraného účastníka, který svým
oznámením odmítl Centrálnímu zadavateli poskytnout řádnou součinnost pro uzavření smlouvy ve
smyslu ust. § 124 odst. 1 ZZVZ, přistoupil Zadavatel dne 16. 3. 2018 k vyloučení Vybraného účastníka
z důvodu předvídaného v § 124 odst. 2 ZZVZ, jelikož Vybraný účastník nesplnil svou povinnost
uvedenou v § 124 odst. 1 ZZVZ, když Centrálnímu zadavateli neposkytl řádnou součinnost k uzavření
smlouvy na Veřejnou zakázku.
Vybraný dodavatel se přípisem ze dne 21. 3. 2018 výslovně vzdal svého práva podat námitky proti
vyloučení ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku dle § 124 odst. 2 ZZVZ, přičemž současně potvrdil,
že mu rozhodnutí Centrálního zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku bylo
doručeno, a tedy se svého práva na podání námitek proti tomuto rozhodnutí Centrálního zadavatele
vzdává v okamžiku, kdy mu toto právo již vzniklo.
S ohledem na skutečnost, že Vybranému účastníkovi zanikla jeho účast v zadávacím řízení na
Veřejnou zakázku ve smyslu § 47 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 243 ZZVZ a s ohledem na skutečnost,
že v důsledku pouze jediného účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Vybraného účastníka)
není možné postupovat dle § 125 ZZVZ, rozhodl Centrální zadavatel o zrušení zadávacího řízení na
Veřejnou zakázku dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 a násl. ZZVZ.
Písemné námitky musí být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.

Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních
a komunikačních technologií
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