ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
Zastoupená prof. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc., děkanem
IČ : 00216208
DIČ: CZ00216208
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Šoukal
tel.: 377 593 488
e-mail: adam.soukal@lfp.cuni.cz
Veřejná zakázka na služby:
Programovací služby 2014
Zadavatel na základě ustanovení §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),

ROZHODL O ZRUŠENÍ
veřejné zakázky na služby: Programovací služby 2014 zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ust. § 38 ZVZ, která se řídí ZVZ, a dále pravidly OP VK a to
pro:

Vzhledem k tomu, že hodnotící komise konstatovala, že poptávané služby v rámci Přílohy č. 1
zadávací dokumentace jsou popsány způsobem, který mohl uchazeče uvést v omyl. Konkrétně
hodnotící komise spatřovala nejasnost v bodě „Instalace 1 modulu Adobe Connect (včetně
ukázky funkční integrace předem)“. Z podaných nabídek bylo patrné, že dva uchazeči
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podmínku funkční ukázky předem splnili a dva uchazeči nesplnili. S ohledem na to hodnotící
komise spatřuje v dané specifikaci pochybení do té míry, že by mohlo mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky a nebylo by dosaženo rovnosti uchazečů v podaných nabídkách
s ohledem na rozdílné vnímání poptávané služby a jejího hodnocení. Z toho důvodu je
hodnotící komise, resp. zadavatel nucen vzhledem k ustanovení §84 odst. 2 písm. e) ZVZ toto
zadávací řízení zrušit.

Poučení:
§110 ZVZ stanovuje možnost kteréhokoliv dodavatele při zadávání nadlimitních a
podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh, který má nebo měl zájem na získání
určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele
hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, zadavateli podat zdůvodněné námitky, a to proti
všem úkonům zadavatele. Stěžovatel musí námitky doručit zadavateli do 15 dnů a v případě
zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona
úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.
Dle §110 odst. 4 ZVZ námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit
zadavateli v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel nesmí dle § 82 odst. 1 ZVZ před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle §110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
V Plzni dne 16. 01. 2015

MUDr. Boris
Kreuzberg
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Za zadavatele prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. – děkan fakulty
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