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OZNÁMENÍ ZADAVATELE 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 4. 3. 2020 bylo v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení
zahájeného dne 2. 3. 2020 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 DATA_ETHERNET PL_30010 (dále jen „Veřejná zakázka“).
Odůvodnění:
Centrální zadavatel může dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušit zadávací řízení, pokud se v
průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických,
pro které nelze po Centrálním zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu
na to, zda tyto důvody Centrální zadavatel způsobil či nikoliv.
Centrální zadavatel zjistil z vlastní činnosti, že v důsledku administrativního pochybení na jeho straně
došlo k tomu, že Veřejná zakázka byla označena chybným názvem: „VZ DATA_ETHERNET PL_30010“,
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přičemž správně měla být nazvána: „VZ DATA_INTERNET-SYM PL_30010“. V návaznosti na toto
pochybení pak zadávací dokumentace obsahovala také chybnou výzvu k podání nabídek a chybnou
přílohu č. 2 této výzvy, tj. katalogový list služby, který vymezoval parametry služby poptávané v rámci
veřejné zakázky nazvané „VZ DATA_ETHERNET PL_30010“, nikoliv v rámci veřejné zakázky nazvané
„VZ DATA_INTERNET-SYM PL_30010“, kterou měl Centrální zadavatel zájem ve skutečnosti zadat.
Chybný název Veřejné zakázky, chybná výzva k podání nabídek a chybný katalogový list služby pak
nekorespondují s dalšími součástmi zadávací dokumentace k zadání Veřejné zakázky, tj. zejména s
přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek, tj. poptávkovým listem, který se týká služby poptávané v rámci
veřejné zakázky nazvané „VZ DATA_INTERNET-SYM PL_30010“.
Centrální zadavatel v návaznosti na zjištěná pochybení dospěl k závěru, že zadávací podmínky k
zadání Veřejné zakázky jsou nejednoznačné a netransparentní, a tedy v rozporu s ust. § 6 odst. 1
ZZVZ. Centrální zadavatel shledává skutečnost, že po zahájení zadávacího řízení na zadání Veřejné
zakázky byla objevena rozpornost názvu Veřejné zakázky a jednotlivých složek související zadávací
dokumentace, jako důvody hodné zvláštního zřetele, a konstatuje, že po něm nelze za výše popsané
situace požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Z výše uvedeného důvodu Centrální zadavatel přikročil k postupu dle ust. § 127 odst. 2 písm. d)
ZZVZ a zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky k dnešnímu dni zrušil.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 an.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Písemné
námitky musí být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.

Ing. Marek Beneš
vedoucí oddělení koordinace ICT
odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
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