OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VZ:
„Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
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Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 53 odst. 8 ZZVZ
Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7, IČO: 02795281 (dále jen „zadavatel“),
zahájil dne 23. 10. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele zjednodušené
podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“ (dále jen
„veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ
rozhodl o zrušení zadávacího řízení a své rozhodnutí oznamuje.
Odůvodnění:
Zadavatel zrušil zadávací řízení, neboť odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku
podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení, a kterou zadavatel jednající s
řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.
Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení s tím, že harmonogram zadávacího řízení a následné plnění
veřejné zakázky rozdělené do 3 dílčích fází, byli nastaveny tak, že nedovolovali žádné prodlení v rámci
postupu v zadávacím řízení. Tomu odpovídala rovněž definice zadávacích podmínek, kdy první a klíčová
fáze plnění, která se měla stát pokladem pro prezentaci hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) na
výstavě v Cannes, musela být realizována nejpozději do 28. 2. 2017. Důležitost dodržení tohoto i obou
dalších dílčích termínů pro realizaci jednotlivých fází, se odrazila rovněž na stanovení výše smluvních
pokut ve Vzorové smlouvě na plnění veřejné zakázky (bod 9.1 smlouvy).
Dne 7. 12. 2017 byla zadavateli v rámci veřejné zakázky doručena námitka proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Přestože tato námitka nebyla důvodná a zadavatel ji proto v souladu se ZZVZ
odmítl, jejím důsledkem bylo podstatné prodlení oproti stanovenému harmonogramu.
Zadavatel bude poskytovat dle uzavřené smlouvy služby systému Virtualizace Prahy svému akcionáři HMP. S ohledem na zdržení postupu v zadávacím řízení bylo HMP rozhodnuto, že prezentace hlavního
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města v Cannes, která se připravuje dlouhou dobu dopředu, nebude zahrnovat prezentaci virtuálního
modelu Dejvic.
Z výše uvedeného důvodu tedy došlo k podstatné změně okolností, které nastaly po zahájení
zadávacího řízení, a které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil. Realizace veřejné zakázky
v současném rozsahu by znamenala porušení zásady hospodárného vynakládání veřejných prostředků,
jelikož by bylo poptáno velice specifické plnění, pro které zadavatel nemá využití. Zadavateli tedy v tuto
chvíli nezbývá, než zadávací řízení zrušit a upravit rozsah předmětu plnění.
Zadavatel děkuje všem dodavatelům za účast v zadávacím řízení a velice se omlouvá za případně
vzniklé komplikace. Všichni oslovení dodavatelé i účastníci zadávacího řízení budou mít šanci podat
nabídku v případě vyhlášení nového zadávacího řízení.

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle
ust. § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení. Účastník se rovněž může vzdát práva na podání námitek dle ust. § 243 ZZVZ. Případné
námitky nebo vzdání se práva na podání námitek musí být doručeny elektronicky prostřednictvím
datové schránky, emailem na smartcity@operatorict.cz nebo písemně na adresu zadavatele: Operátor
ICT, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

V Praze dne 22. 12. 2017
Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Houdek
Datum: 2017.12.22
Houdek
09:51:54 +01'00'

____________________________
Mgr. Tomáš Houdek
Operátor ICT, a.s.
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