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Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Česká republika – Národní archiv, se sídlem Archivní 2257/4, 149 01 Praha 4 – Chodov,
IČ: 70979821, (dále jen „zadavatel“), jako veřejný zadavatel veřejné zakázky:
„NDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a imple mentaci a vývoj SW“
rozhodl podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „Zákon“), takto:
Otevřené řízení zaháje né za účelem zadání veře jné zakázky s názve m
„NDA zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a imple mentaci a vývoj SW“,
uveře jněné ve Věstníku veře jných zakázek podle § 157 Zákona
pod evidenčním číslem VZ 237303,
s e ruš í .

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821

Odůvodnění:
Zadavatel dne 18. 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 dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj
SW“ pod evid. č. VZ 237303. Veřejná zakázka nebyla ve smyslu § 98 Zákona rozdělena na
části.
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 doba již téměř devíti
měsíců. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 18. 2. 2013, kdy bylo zasláno oznámení
otevřeného řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V současnosti zadávací řízení
stále probíhá, když z podnětu některých uchazečů rozhodl zadavatel o provedení nového
posouzení nabídek podaných v zadávacím řízení. Proces nového posuzování nabídek však
dosud nezapočal vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel dne 24. 10. 2013 další námitky
některých uchazečů proti postupu zvolenému zadavatelem při posuzování nabídek v souladu
se zadávací dokumentací. Přestože zadavatel těmto námitkám nevyhověl, nelze vyloučit, že ze
strany dotčených uchazečů nebude podán k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na
přezkoumání úkonů zadavatele, když minimálně jeden z uchazečů takový postup ve svých
námitkách avizoval, a proto rovněž nelze s určitostí zjistit, kdy bude fáze posuzování nabídek
ukončena a kdy dojde ke skončení celého zadávacího řízení. S ohledem na aktuální stav
zadávacího řízení nelze v současné době vůbec odhadovat, kdy by mohlo dojít k zadání
předmětné veřejné zakázky a k ukončení celého zadávacího řízení. Protože dle výše
uvedených podmínek financování veřejné zakázky má dojít k jejímu dokončení nejpozději do
30. 6. 2014, je s ohledem na stávající průběh zadávacího řízení významně ohroženo splnění
tohoto závazného termínu, protože lze důvodně předpokládat, že k definitivnímu zadání
veřejné zakázky nemůže dojít dříve než v průběhu měsíců ledna a února 2014, v důsledku
čehož by případný vybraný uchazeč měl k dispozici časový prostor toliko v rozmezí čtyř až
pěti měsíců pro úplné splnění předmětu veřejné zakázky, aby byly splněny podmínky pro
financování tohoto projektu z prostředků Integrovaného operačního programu. O vážnosti
situace svědčí též dopis Ministerstva vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, ze dne
5. 11. 2013, v němž tento orgán konstatuje, že projekt „Národní digitální archiv“ financovaný
z Integrovaného operačního programu má být realizován do 30. 6. 2014 a že se znepokojením
sleduje průběh opakovaného zadávacího řízení, v němž má být předmětná veřejná zakázka
zadána a které bylo zahájeno 18. 2. 2013 a dosud není ukončeno. Citovaným dopisem je
zadavatel současně upozorňován, že prodlužování uvedeného zadávacího řízení spolu
s nízkým čerpáním projektu vytváří značné riziko, že stanovené cíle projektu se
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v předpokládaném termínu nepodaří naplnit. Vzhledem k těmto skutečnostem dospívá
zadavatel k závěru, že samotná realizace projektu, jakož i jeho financování z prostředků
Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 je v současné době významně
ohroženo, protože nelze reálně předpokládat, že by se podařilo veřejnou zakázku zadat a
v celém rozsahu splnit v termínu do 30. 6. 2014.
Zadavatel výše uvedené skutečnosti pokládá za natolik závažné, že jsou dány důvody
pro zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) Zákona.
Vzhledem k hrozícím důsledkům, jak byly popsány v předchozích odstavcích,
považuje zadavatel za efektivní takové řešení, kdy stávající zadávací řízení zruší, protože tím
předejde situaci, kdy by se při realizaci veřejné zakázky mohl dostat do obtíží spojených
s jejím financováním.
V neposlední řadě nelze nezohlednit též skutečnost, že tři z uchazečů, kteří podali
nabídku v zadávacím řízení, zásadním způsobem zpochybnili postup zadavatele při
posuzování nabídek, jak byl tento definován v zadávací dokumentaci, a následně
konkretizován v dopise označeném jako „Informace o novém posouzení nabídek“ ze dne 9.
10. 2013. Tito uchazeči označili zadavatelem zvolený postup za dodatečnou změnu
zadávacích podmínek, která je však po uplynutí lhůty pro podání nabídek nepřípustná.
Z tohoto důvodu také někteří z těchto uchazečů navrhli zrušení zadávacího řízení. Přestože
zadavatel se s argumentací zvolenou těmito uchazeči neztotožňuje, není v současnosti jisté,
jak by námitky uchazečů posuzoval orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
Přinejmenším je však možné učinit závěr, že názory zadavatele a některých uchazečů na
zvolený způsob posuzování nabídek jsou značně rozdílné, přestože zadavatel tento způsob
zvolil výlučně v zájmu transparentnosti zadávacího řízení, které se sami uchazeči dovolávají,
a rovněž zcela v souladu s dikcí zadávací dokumentace. Přesto orgánem dohledu případně
konstatované porušení předpisů o zadávání veřejných zakázek by znamenalo nejen ohrožení
termínu dokončení projektu, jak to bylo zadavatelem popsáno výše, ale též by zakládalo
neodstranitelnou vadu zadávacího řízení. Jakkoli je zadavatel přesvědčen, že postupoval zcela
v souladu se Zákonem, musí rovněž tyto okolnosti zohlednit ve svém rozhodování o dalším
průběhu zadávacího řízení a splnitelnosti závazných podmínek realizace projektu Národního
digitálního archivu. Rovněž tyto skutečnosti zakládají podle Zadavatele důvod, který je hodný
zřetele a který opravňuje zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel může podle § 84 odst. 2 písm. e) Zákona 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 přijal po zvážení všech shora uvedených okolností závěr, že podmínky
stanovené v citovaném ustanovení Zákona jsou v tomto případě splněny, a proto se rozhodl
přistoupit ke zrušení zadávacího řízení. Možné dopady do právního postavení zadavatele i do
postavení uchazečů vlivem času, jenž uplynul od zahájení zadávacího řízení do současnosti,
jsou natolik zásadní a důležité faktory, že je zadavatel ve snaze správně zadat veřejnou
zakázku a současně neohrozit ekonomické podmínky plnění veřejné zakázky nemůže
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ignorovat. Zadavatel přistupuje ke zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu poté,
kdy se v předchozích dnech stalo zřejmým, že nelze očekávat brzké ukončení probíhajícího
zadávacího řízení.
Zadavatel je proto toho názoru, že všechny shora popsané skutečnosti představují 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 adekvátní nápravu vzniklého stavu. Zadavatel proto rozhodl tak, jak se uvádí
ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a otevřené řízení zrušil s odvoláním na zákonný důvod
uvedený v § 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 § 157 Zákona do 3 dnů ode dne
přijetí rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je dále povinen dle § 84 odst. 8
Zákona odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí
rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky
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