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Rozhodnutí o zrušení otevřeného řízení
Česká republika – Národní archiv, se sídlem Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodov, IČO:
70979821, (dále jen „zadavatel“), jako veřejný zadavatel veřejné zakázky:
„NDA, zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb“
rozhodl podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „Zákon“), takto:
Otevřené řízení zahájené za účelem zadání veřejné zakázky s názvem
„NDA, zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb“,
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dle ust. § 157 Zákona
pod evidenčním číslem zakázky VZ 237115
se zrušuje.

Odůvodnění:
Zadavatel dne 11. 2. 2013, kdy bylo k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
odesláno oznámení o zakázce, zahájil otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky na
služby s názvem „NDA, zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb“
pod evid. č. VZ 237115. Veřejná zakázka nebyla ve smyslu ust. § 98 Zákona rozdělena na
části.
Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821

Jak bylo uvedeno v oznámení o zakázce, předmětná veřejná zakázka se vztahuje k projektu
financovanému z prostředků Evropské unie. Jmenovitě se jedná o projekt „Národní digitální
archiv“ č. CZ.1.06/1.1.00/10.06977 financovaný v rámci Integrovaného operačního programu
pro období 2007 – 2013. Jednou ze základních podmínek pro financování projektu
z prostředků alokovaných v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 –
2013 je jeho včasné dokončení, když termín pro realizaci projektu byl stanoven do 30. 6.
2014.

Zadavatel konstatuje, že od zahájení zadávacího řízení uplynula již téměř doba jedenácti
měsíců. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 11. 2. 2013, kdy bylo zasláno oznámení
otevřeného řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Na základě přísl. ust. Zákona
zadavatel posuzoval v průběhu rozhodovacího procesu m.j. i otázku mimořádně nízké
nabídkové ceny a dále rovněž rozhodoval při vypořádání námitek některých uchazečů proti
postupu zvolenému zadavatelem při posuzování nabídek v souladu se zadávací dokumentací,
kdy zadavatel podaným námitkám nevyhověl, pročež byl ze strany dotčených uchazečů podán
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve fázi
přijetí nabídek uchazečů. Zadavatel proto v rámci autoremedury a zjednání nápravy
zákonným postupem zrušil resp. odmítl závěry a výsledky hodnocení hodnotící komise a
přistoupil k novému hodnocení nabídek podaných v rámci uvedeného řízení. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže postup zadavatele v plném rozsahu reflektoval a řízení ve věci
stěžovatelem podaných námitek zastavil. S ohledem na vzniklé, zde popsané prodlevy
v zadávacím řízení došlo následně i k prodlevě v plánovaném termínu zadání předmětné
veřejné zakázky a k dokončení celého zadávacího řízení. Protože dle podmínek financování
základní veřejné zakázky, totiž projektu „Národní digitální archiv“ a termínu jeho dokončení
nejpozději do 30. 6. 2014, kdy předmětná veřejná zakázka na poskytování právních a
poradenských služeb je ve vztahu k tomuto projektu podmiňujícím plněním, bylo nezbytné ze
strany zadavatele s ohledem na stávající průběh zadávacího řízení aktivně přistoupit
k zajištění plnění tohoto závazného termínu a k plnění úkolů v oblasti požadovaných služeb a
úkonů vlastním pracovním postupem. Opačný postup, totiž prodlužování podmiňujících
úkonů pro hlavní projekt zadavatele by mimo vší pochybnost vedl k ohrožení splnění
podmínek pro financování uvedeného projektu z prostředků Integrovaného operačního
programu.
S odkazem na uvedené skutečnosti zadavatel náležitě zvážil všechny aspekty vzniklé situace
a dospěl k závěru, že odpadly vlastní důvody pokračování v zadávacím řízení na předmětnou
veřejnou zakázku, kteréžto důvody pokládá za důvody hodné zvláštního zřetele pro zrušení
zadávacího řízení postupem dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pročež postupujíc s péčí
řádného hospodáře ve smyslu přísl. ust. zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích považuje zadavatel za efektivní takové řešení, kdy se
stávající zadávací řízení zruší jako nadále nepotřebné.
Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821

Dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) Zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení bez zbytečného
odkladu, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel dospěl po zvážení všech shora uvedených okolností k závěru, že podmínky
stanovené v cit. ustanovení Zákona jsou v daném případě splněny, a proto se rozhodl
přistoupit ke zrušení zadávacího řízení, když má za to, že shora popsané představuje ve svém
souhrnu důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v otevřeném řízení pokračoval, a současně již v této fázi zadávacího řízení není dobře možné
zajistit žádnou jinou adekvátní nápravu vzniklého stavu, jelikož odpadl vlastní důvod, totiž
požadavek na plnění předmětné veřejné zakázky. Zadavatel proto rozhodl tak, jak je uvedeno
v dispozitivu tohoto rozhodnutí, a otevřené řízení zrušil s odvoláním na zákonný důvod
uvedený v ust. § 84 odst. 2 písm. e) Zákona.
Podle § 84 odst. 7 Zákona je zadavatel povinen odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle ust. § 157 Zákona do 3 dnů ode dne přijetí
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je dále povinen dle ust. § 84 odst. 8 Zákona
odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí
rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s odůvodněním.
Česká republika – Národní archiv
V Praze dne 13. ledna 2014

__________________________
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
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