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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ POSTUPU SMĚŘUJÍCÍHO
K ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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,
jež 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 oznamuji, že:
dne 26. 5. 2021 bylo Centrálním zadavatelem rozhodnuto o zrušení postupu směřujícího k zadání
veřejné zakázky zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) odeslána všem
dodavatelům zařazeným do DNS KIVS za účelem zadání veřejné zakázky s názvem
DATA_DF PL_70013 (dále jen „Veřejná zakázka“) analogicky ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Odůvodnění:
Centrální zadavatel je oprávněn analogicky podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušit postup směřující
k zadání veřejné zakázky, pokud se v průběhu takového postupu vyskytnou důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v postupu
směřujícím k zadání veřejné zakázky pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel
způsobil či nikoliv.
V předmětném postupu směřujícím k zadání Veřejné zakázky došlo dne 11. 2. 2021 k vyloučení
společnosti ha-vel internet s.r.o., IČO: 253 54 973, se sídlem Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11a,
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PSČ: 712 00 a dne 15. 2. 2021 k vyloučení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681,
se sídlem Praha 4 – Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 148 00.
Následně byla jako dodavatel této Veřejné zakázky vybrána společnost MERIT GROUP a.s., IČO: 646
09 995, se sídlem Olomouc – Hodolany, Březinova 136/7, PSČ: 779 00 (dále jen „Vybraný
dodavatel“). V rámci procesu uzavírání smlouvy s Vybraným dodavatelem však bylo zjištěno, že
v objektu, kde má být poskytována služba, jež je předmětem Veřejné zakázky, není možné službu
způsobem stanoveným Centrálním zadavatelem v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky realizovat
z důvodu omezení vyplývajících z předpisů v oblasti památkové péče a nesouhlasu příslušných
správních orgánů.
S ohledem na výše popsanou skutečnost, představující důvody hodné zvláštního zřetele, rozhodl
Centrální zadavatel o zrušení postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky analogicky dle § 127
odst. 2 písm. d) 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.

Mgr. Lenka Přibová
ředitelka odboru veřejných zakázek
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