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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“): Dodávka a implementace aplikace Myslivost
Evidenční číslo VZ:
Zadavatel:

099/2018/075

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vážení,
v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) Vás tímto informujeme, že zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona
z r u š i l
zadávací řízení k zadání veřejné zakázky Dodávka a implementace aplikace Myslivost.
Odůvodnění:
Dle ustanovení 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv.
Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zahájeno dne 7. 6. 2018 uveřejněním „Výzvy
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, zadávací dokumentace k veřejné zakázce“.
Na základě návrhu účastníka PDS s.r.o., sídlem Viniční 6/20, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 25523121,

bylo zahájeno správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad
konstatoval ve svém rozhodnutí č.j.: ÚOHS-S0394/2018/VZ-34710/2018/532/VZi ze dne 23. 11. 2018
(dále jen „Rozhodnutí“) pochybení zadavatele spočívající v tom, že porušil postup stanovený v § 46
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a dále také zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona, když
prostřednictvím „Žádosti o doplnění/objasnění údajů nebo dokladů“ ze dne 25. 7. 2018 výslovně
umožnil účastníkovi PDS s.r.o., IČO 25523121 doplnění a změnu nabídky v údajích, které jsou
předmětem hodnocení podle kritéria hodnocení „Kvalita realizačního týmu“, což citovaný zákon
výslovně zakazuje.
Úřad zrušil úkon zadavatele spočívající v „Žádosti o doplnění/objasnění údajů nebo dokladů“ ze dne
25. 7. 2018 učiněné vůči účastníkovi PDS s.r.o., IČO 25523121, a současně zrušil také všechny
následující úkony učiněné v zadávacím řízení včetně rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Zadavatel při revizi všech svých úkonů v souvislosti s vydaným Rozhodnutím Úřadu zjistil, že v příloze
č. 1 Zadávací dokumentace – Technické podmínky u nefunkčního požadavku PMN_27 neuvedl, že
součástí dodávky bude kromě prostředí produkčního, testovacího a školícího rovněž prostředí
vývojové. Uvedený požadavek je velmi důležitý pro další rozvoj aplikace Myslivost.
Zadavatel rovněž zhodnotil své požadavky na kvalifikaci dodavatelů, zvláště na technickou kvalifikaci
dle § 79 zákona, a konstatuje, že při definování kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d)
zákona požadoval nepřiměřenou úroveň kvalifikace ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. To mohlo
mít negativní dopad na okruh možných dodavatelů.
Na straně zadavatele zároveň došlo ke změně ve vedení podniku a nelze spravedlivě požadovat, aby
nově jmenovaný statutární zástupce akceptoval zadání této veřejné zakázky, aniž by byly odstraněny
zjištěné nedostatky. Jelikož nelze zjištěné nedostatky odstranit v této fázi zadávacího řízení, nezbývá,
něž zadávací řízení zrušit a nedostatky zohlednit v zadávacích podmínkách nového zadávacího řízení.
Všechny uvedené okolnosti jsou oprávněnými důvody pro zrušení zadávacího řízení na shora
identifikovanou veřejnou zakázku.
Vzhledem k tomu, že v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace byl zjištěn
nedostatek ve shora uvedeném nefunkčním požadavku a rovněž s ohledem na nepřiměřený
požadavek zadavatele na technickou kvalifikaci, rozhoduje zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 2
písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení.
S pozdravem

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

