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(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)
Zadavatel, Městská část Praha 14,
rozhodl o zrušení zadávacího řízení
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II,
a to podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), neboť v průběhu zadávacího řízení se 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.
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Odůvodnění:
Zadavatel rozhodl v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení, neboť
v průběhu zadávacího řízení se 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.
Zadavatel předně konstatuje, že v příloze č. 3 zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo,
v čl. 4.1. uvedl, že staveniště bude předáno do 7 dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději
však do 30. 9. 2021. Tento termín je zjevně, s ohledem na podané námitky, nerealizovatelný.
Staveniště by bylo předáno v přímém rozporu se zadávacími podmínkami, již v době zrušení
zadávacího řízení, více než s měsíčním zpožděním.
Zadavatel dále v rámci zadávacího řízení obdržel dvoje námitky proti vyloučení účastníka
zadávacího řízení, ve kterých mimo jiné stěžovatel brojil proti nastavení zadávacích podmínek.
Ačkoli tato námitka byla podána opožděně a zadavatel tak vypořádal námitku s ohledem na
její podání po zákonem stanovené lhůtě jako opožděnou, resp. ji odmítl, zároveň však byl
upozorněn na to, že mohou existovat i jiná řešení, jak předmět veřejné zakázky provést, než
je specifikováno v projektové dokumentaci. V tuto chvíli si zadavatel není jist, zda obdržel
vzájemně porovnatelné nabídky, jelikož někteří účastníci předložili až v rámci námitek výkresy,
kde navrhují umístění VZT jednotek ne plně korespondující s předloženou projektovou
dokumentací. Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel tak, jak je uvedeno výše, že zadávací řízení
zruší. Jako nevyhnutelnou vidí zadavatel potřebu lépe vymezit zadávací podmínky a následně
zahájit zadávací řízení opětovně, aby nabídku splňující zadávací podmínky mohl podat co
možná nejširší okruh účastníků.
Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené skutečnosti se týkají zadávacích podmínek,
neexistuje v tuto chvíli řešení, kterým by mohl zadavatel situaci napravit autoremedurou.
Jedná se tak o okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval. Pro úplnost zadavatel odkazuje a důvodovou zprávu
k ZZVZ, kde je k ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) uvedeno že „důvodem hodným zvláštního
zřetele může mít na rozdíl od podstatné změny okolností subjektivní charakter… V tomto
smyslu nenavazuje na dosavadní judikaturu.“ Z tohoto důvodu byl zadavatel nucen přistoupit
ke zrušení zadávacího řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele námitky ve lhůtě podle § 242 ZZVZ.
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V Praze dne

Digitálně podepsal

Alena
Alena Holásková
2021.11.05
Holásková Datum:
12:12:16 +01'00'

______________________________________
Za Městská část Praha 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Alena Holásková
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