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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 12. 9. 2019 bylo v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení
zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 ZZVZ odeslána všem
dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému za účelem zadání veřejné zakázky
s názvem HLAS_HTS PL_7028 (dále jen „Veřejná zakázka“).
Odůvodnění:
Centrální zadavatel může podle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ zrušit zadávací řízení, pokud je v
zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze
do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.
V předmětném zadávacím řízení byly podány 3 nabídky na plnění Veřejné zakázky, a to nabídka
společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22 (dále jen „Účastník 1“), nabídka společnosti ha-vel internet s.r.o., IČO: 25354973, se
sídlem Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ 712 00 (dále jen „Účastník 2“) a nabídka společnosti
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T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, PSČ 148
00 (dále jen „Účastník 3“).
Po elektronické aukci konané dne 15. 3. 2019 byl Centrálním zadavatelem z důvodu nedoložení
upraveného poptávkového listu, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, dne
25. 3. 2019 vyloučen Účastník 1 v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ ze zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku.
V návaznosti na nabídku Účastníka 2 požádal Centrální zadavatel toho Účastníka 2 výzvou ze dne
9. 5. 2019 o vysvětlení nabídky ve smyslu ust. § 113 odst. 4 ZZVZ. Do konce lhůty pro vysvětlení
nabídky Centrální zadavatel od Účastníka 2 neobdržel požadované vysvětlení nabídky ani jakékoli jiné
sdělení vztahující se k podané nabídce. S ohledem na výše uvedené dospěl Centrální zadavatel k
závěru, že Účastník 2 nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu obsaženou v jeho nabídce,
když neposkytl Centrálnímu zadavateli jakoukoli součinnost k jeho žádosti o vysvětlení. Protože
Účastník 2 nepředložil žádné potvrzení skutečností obligatorně vyžadovaných dle ust. § 113 odst. 4
ZZVZ, Centrální zadavatel dne 20. 5. 2019 v souladu se svojí povinností dle § 113 odst. 6 ZZVZ
Účastníka 2 vyloučil ze zadávacího řízení k zadání Veřejné zakázky.
Vzhledem k tomu, že Centrálním zadavatelem byli v souladu se zákonem vyloučeni ze zadávacího
řízení k zadání Veřejné zakázky Účastník 1 a Účastník 2 a v zadávacím řízení je tak pouze jediný
účastník – Účastník 3, Centrální zadavatel je oprávněn uvedené zadávací řízení zrušit.
Z výše uvedeného důvodu tedy Centrální zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku podle § 127 odst. 2 písm. h) 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.
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