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Výsledek šetření podnětu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který přezkoumává postupy 
zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel Váš podnět, v němž upozorňujete na možné 
porušení zákona ze strany zadavatele – městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí 
13/2580, 158 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky „Obnova vozového 
parku MČ Praha 13“ (dále jen „veřejná zakázka“).

V souvislosti s obdrženým podnětem si Úřad vyžádal od zadavatele stanovisko k uvedenému 
podnětu a dokumentaci o zadání šetřené veřejné zakázky. Z předložené dokumentace Úřad zjistil 
následující skutečnosti.

Dne 9. 12. 2010 byla na internetových stránkách zadavatele uveřejněna výzva k podání 
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona. Lhůta pro podání nabídek byla 
stanovena do 27. 12. 2010. Současně byla výzva k podání nabídek zaslána pěti dodavatelům. Ve 
lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku od pěti uchazečů.

Dne 2. 3. 2011 Úřad od zadavatele obdržel vyjádření, ve kterém uvádí, že předmětná veřejná 
zakázka byla rozhodnutím zadavatele ze dne 11. 1. 2011 zrušena podle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. e) zákona. V odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je uvedeno, že „ke zrušení 
uvedené veřejné zakázky došlo vzhledem k tomu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval. Především pochybila pracovnice podatelny, neboť zařadila žádost o poskytnutí
dodatečných informací k veřejné zakázce podanou zájemcem mezi obdržené obálky s nabídkami, 
tudíž zadavatel nemohl odeslat dodatečné informace v termínu předepsaném § 49 odst. 2 zákona. 
V textu výzvy k podání nabídek přehlédly odpovědné referentky pro veřejné zakázky chybné 
termíny doby plnění.“

Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že v textu výzvy k podání nabídek je 
stanovena lhůta pro podání nabídek do 27. 12. 2010 do 16,00 hodin. Předpokládané datum 
zahájení plnění je ve výzvě stanoveno od 7. 12. 2010 a předpokládané datum ukončení plnění je 
stanoveno do 23. 12. 2010. Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce, kterou podal jeden 
z uchazečů, a která, jak je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, nebyla 
vyřízena podle § 49 odst. 2 zákona, se týkala vyjasnění uvedených lhůt.
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Úřad po přezkoumání dokumentace k předmětné veřejné zakázce konstatuje, že v šetřené 
věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

S pozdravem

Mgr. Kamil Rudolecký
místopředseda

Obdrží:
Oživení, o. s., Lublaňská 18, 120 00 Praha 26
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