
 

 

*UOHSX0067BLB* 
UOHSX0067BLB 
 
 
Číslo jednací: Vyřizuje:      Brno: 
ÚOHS-P308/2014/VZ-14889/2014/532/IBu Bc. Buliková 22. 7. 2014 
 

VÝSLEDEK ŠETŘENÍ PODNĚTU 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který přezkoumává postupy 
zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel Váš podnět 
týkající se postupu zadavatele – městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vršovická 
1429/68, 101 38 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) při zadávání veřejných zakázek: 

1. „Výuka angličtiny v mateřských školách, zřízených m. č. Praha 10“, zadávaná v otevřeném 
řízení, jehož oznámení bylo v informačním sytému veřejných zakázek zveřejněno dne 
15. 3. 2012 pod ev. č. 209596, na jejíž plnění uzavřel zadavatel dne 17. 7. 2012 smlouvu 
s AKCENT International House Prague, družstvo, IČO 48032778, se sídlem Bítovská 3, 140 00 
Praha 4, přičemž oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 25. 7. 2012; 

2. „Dodávka cartridgí a tonerů pro tiskárny“, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na základě písemné výzvy k podání nabídky ze dne 29. 3. 2012, na jejíž plnění zadavatel 
uzavřel dne 11. 7. 2012 smlouvu s AutoCont CZ, a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 
3322/34, 702 00 Ostrava, přičemž oznámení o zadání bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 16. 8. 2012; 

3. „CSOP Sámova – rekonstrukce společných suterénních prostor – prádelna a zázemí pro 
údržbu objektu s rekonstrukce vnitřních bezbariérových komunikací pro bytové jednotky“, 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě písemné výzvy k podání nabídky 
ze dne 7. 3. 2012, na jejíž plnění zadavatel uzavřel dne 26. 6. 2012 smlouvu s dodavatelem 
AG – REAL, s.r.o., IČO 60198770, se sídlem Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4, 
přičemž oznámení o zadání bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 7. 2012; 

4. „Revitalizace parku Malešice“, zadávaná v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním 
sytému veřejných zakázek zveřejněno den 28. 3. 2012 pod ev. č. 210994, ve znění oprav 
zveřejněných dne 11. 4. 2012, na jejíž plnění zadavatel uzavřel dne 23. 7. 2012 smlouvu 
s dodavatelem PSK Brno, s.r.o., IČO 60424463, se sídlem Kabátníkova 2, 661 10 Brno, 
přičemž oznámení o zadání bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 7. 2012; 
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5. „Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10“, 
zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému veřejných zakázek 
zveřejněno dne 18. 1. 2012 pod ev. č. 205723, ve znění oprav zveřejněných dne 28. 2. 2012, 
a v Úředním Věstníku Evropské unie dne 18. 1. 2012, pod ev. č. 2012/S 19-030829, ve znění 
opravy dne 28. 2. 2012 pod ev. č. 2012/S 49-080315 , na jejíž plnění zadavatel uzavřel dne 
24. 5. 2012 smlouvu s dodavatelem Next Invest, s.r.o., IČO 27088103, se sídlem Milana 
Kadlece 996/9, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, přičemž oznámení o zadání zakázky bylo 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 6. 2012; 

6. „Odstranění usazenin topných systémů včetně výměníků TV“, zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na základě písemné výzvy k podání nabídky ze dne 15. 3. 2012, na jejíž 
plnění zadavatel uzavřel dne 21. 6. 2012 smlouvu s dodavatelem Plagon, s.r.o., IČO 
28496507, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, přičemž oznámení o zadání 
zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 7. 2012. 

Od zadavatele jsme si vyžádali dokumentaci k předmětným veřejným zakázkám. Na základě 
přezkoumání dokumentace k předmětným zadávacím řízením, jakož i dokumentů a informací, 
které si Úřad vyžádal, Úřad získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání 
předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil z moci úřední správní řízení 
vedené pod sp. zn. S555/2014/VZ. Jakmile bude rozhodnutí Úřadu pravomocné, uveřejní jej Úřad 
v souladu s ustanovením § 123 zákona na své internetové adrese www.uohs.cz.  

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Antoníčková 
pověřena řízením Oddělení veřejných zakázek 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Oživění, o.s., Lublaňská 398/18, 120 00 Praha 2 

http://www.uohs.cz/
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