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ÚOHS-P429/2012/VZ-13465/2012/940/LKo Mgr. Kopřivová 24.7.2012

Výsledek šetření podnětu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný 
k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, 
přezkoumal na základě Vašeho podnětu postup zadavatele – Městské části Praha 12, IČ 00231151, 
se sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky „Nová 
radnice MČ Praha 12“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo 
v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27.3.2012 pod evid. číslem 
7202011010893 a dne 6.4.2012 v Úředním věstníku Evropské unie pod evidenčním číslem
2012/S 68-112046.

V podnětu namítáte, že zadavatel účelově vymezil druh šetřené veřejné zakázky
a nedostatečně vymezil její předmět. Dále namítáte, že nebyly v případě výše uvedené veřejné 
zakázky naplněny zákonné předpoklady pro použití jednacího řízení s uveřejněním.

Úřad si od zadavatele vyžádal veškerou dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou 
veřejnou zakázkou.

Dne 11.7.2012 Úřad obdržel rozhodnutí zadavatele o zrušení šetřeného zadávacího řízení,
ze kterého vyplývá, že zadavatel šetřenou veřejnou zakázku zrušil s odkazem na ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona. 

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit 
zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

V odůvodnění rozhodnutí o zrušení šetřeného zadávacího řízení zadavatel odkazuje
na rozpor mezi usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 12 č. 62/2011 ze dne 1.10.2011, 
kterým byla schválena výstavba nové radnice a uloženo Radě Městské části Praha 12 tento záměr 
realizovat, a usnesením Rady Městské části Praha 12 č. 61.01.12 ze dne 22.3.2012, kterým bylo 
schváleno zadání nadlimitní veřejné zakázky na pronájem nového objektu radnice s případným 
budoucím odkupem nemovitosti. 

V informačním systému o veřejných zakázkách zadavatel zrušení zadávacího řízení k šetřené 
veřejné zakázce zveřejnil dne 13.7.2012.
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Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel šetřené zadávací řízení zrušil, Úřad konstatuje,
že se podnět k přezkoumání postupu zadavatele stal bezpředmětným, neboť šetřená veřejná 
zakázka nebude realizována.

S pozdravem

Mgr. Karel Košťál
ředitel odboru 
monitoringu veřejných zakázek 
a bid riggingu

Obdrží:
Oživení o.s., Lublaňská 398/18, 120 00 Praha
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