ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Mgr. Lenkou Přibovou,
na základě pověření ministra vnitra ze dne 7. 10. 2020, č.j. MV-155573-1/VZ-2020
Č. j.: MV-137550-840/VZ-2020
Praha 10. 5. 2021
Počet listů: 2

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O OPATŘENÍ
K NÁPRAVĚ
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, zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
(dále jen „Centrální zadavatel“)
tímto rozhoduji, že:
zadávací podmínky postupu směřujícího k zadání Veřejné zakázky zahájeného odesláním výzvy
k podání nabídek (dále jen „Výzva“) za účelem zadání veřejné zakázky s názvem DATA_INTERNETSYM PL_30067 (dále jen „Veřejná zakázka“), se mění následovně:
•

lhůta pro podání nabídek na Veřejnou zakázku se v elektronickém nástroji v záložce
„Informace o veřejné zakázce“, na řádku „Nabídku podat do:“ upravuje na středu 12. 5.
2021 10:00 hodin;

Odůvodnění:
Při zahájení postupu směřujícího k zadání Veřejné zakázky došlo k administrativnímu pochybení na
straně Centrálního zadavatele, neboť Centrální zadavatel ve Výzvě na Veřejnou zakázku správně
stanovil termín podání nabídek na středu 12. 5. 2021, avšak při zadávání termínu v elektronickém
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nástroji došlo administrativnímu pochybení tím, že byl Centrálním zadavatelem nastaven termín
podání nabídek na 12. 5. 2022.
Centrální zadavatel tedy napravuje toto administrativní pochybení tím, že odešle interní opravný
formulář z elektronického nástroje do věstníku veřejných zakázek a změní termín podání nabídek
v elektronickém nástroji.

V ostatním rozsahu zůstávají zadávací podmínky postupu směřujícího k zadání Veřejné zakázky
nezměněny.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 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 Rozhodnutí.

Mgr. Lenka Přibová
ředitelka odboru veřejných zakázek
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