OZNÁMENÍ O REVOKACI ROZHODNUTÍ 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“)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

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

OZNÁMENÍ O REVOKACI ROZHODNUTÍ 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 § 49 ZZVZ
rozhodl o revokaci svého rozhodnutí zrušení zadávacího řízení a své
rozhodnutí oznamuje.

Odůvodnění:

I.
Zadavatel dne 22. 12. 2017 rozhodl dle ust. § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku. Toto své rozhodnutí zdůvodnil tím, že 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.
Své rozhodnutí zadavatel zdůvodnil zejména zdržením oproti stanovenému harmonogramu,
které bylo způsobeno podáním námitky proti výběru nejvhodnější nabídky a následným rozhodnutím
hlavního města Prahy, se kterým je zadavatel v rámci daného projektu ve vztahu vertikální spolupráce
ve smyslu ustanovení § 11 ZZVZ.
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,
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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. S ohledem na toto
prodlení bylo HMP rozhodnuto, že prezentace hlavního města v Cannes, nebude zahrnovat prezentaci
virtuálního modelu Dejvic.
Zadavatel posoudil výše uvedené skutečnosti jako podstatnou změnu okolností ve smyslu ust. § 127
odst. 2 písm. c) ZZVZ a přistoupil dne 22. 12. 2017 ke zrušení zadávacího řízení.

II.
1. Po důkladné revizi svého rozhodnutí, která byla provedena na základě námitek podaných jedním
z účastníků zadávacího řízení, zadavatel shledal, že důvody, které jej vedly ke zrušení zadávacího řízení,
nedosahují intenzity podstatné změny okolností ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ.
2. Podstatná změna okolností je v důvodové zprávě k ZZVZ popsána tak, že může jít např. přírodní
katastrofu nebo zánik předmětu veřejné zakázky. Tento právní pojem je dále popisován i v rámci
relevantní judikatury Krajského soudu v Brně a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K tomu např.
rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 18/2013 – 98 ze dne 8. prosince 2014: „Mezi takové důvody
pak lze řadit například přírodní katastrofu, nepřidělení přislíbené dotace, obdržení nabídek výrazně
převyšujících předpokládanou cenu apod. a musí se přitom jednat o takový případ, kdy zadavatel již
nemá možnost přijmout opatření k nápravě (§ 111 odst. 6 ZVZ). Tyto důvody ke zrušení pak „musí být
důvody objektivními, které stojí vně zadavatele, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného
zadávacího řízení, které vystavují zadavatele objektivnímu riziku pro případ, že by zadávací řízení
zrušeno nebylo, a které by představovaly stejně závažný a objektivní důvod pro jinou osobu v témže
nebo ve srovnatelném postavení zadavatele a v týchž či srovnatelných okolnostech, za nichž má být
zadávací řízení rušeno.“
Dále shodně např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHSR109/2015/VZ-36592/2016/310/HBa ze dne 2. září 2016.
3. Pokud jde o samotný institut zrušení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 127 ZZVZ, je z evropské i
tuzemské judikatury zřejmé, že zákonné důvody pro zrušení zadávacího řízení nemohou být vykládány
extenzivně, neboť by v takovém případě hrozilo zneužití tohoto institutu na základě libovůle zadavatele
(k tomu viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně 62 Ca 28/2008 ze dne 7. 4. 2009). Jde tedy o krajní
řešení, které je nutno použít teprve ve chvíli, kdy neexistuje jiné zákonné řešení.
4. V případě zadavatele však výše popsaná podstatná změna okolností nenastala. Na základě jednání
s klíčovými partnery projektu k vyjasnění avizované změny požadavků na rozsahu plnění,
uskutečněného v době po rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení došlo k posunu na straně těchto
klíčových uživatelů projektu, jehož je veřejná zakázka součástí. K tomuto širokému jednání vzhledem
rozsáhlosti a organizační náročnosti projektu, mohlo dojít teprve po učinění rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení. S ohledem na tyto změny okolností bude celý předmět plnění poptávaný v rámci
veřejné zakázky využit a nedojde tedy k neúčelnému vynaložení veřejných prostředků, kterého se
zadavatel obával, a které vedlo ke zrušení zadávacího řízení.
V souvislosti s tím, vzal zadavatel rovněž v potaz relevantní ustanovení ZZVZ (zejména ust.
§ 222 ZZVZ), která zadavateli umožňují v zákonných mezích reflektovat dílčí změny, které nastaly
v době po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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III.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel konstatuje, že nedošlo ke splnění podmínek ke
zrušení zadávacího řízení stanovených v ust. § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Z tohoto důvodu zadavatel
rozhodl v souladu s ust. § 49 ZZVZ o učinění nápravného opatření spočívajícího v revokaci rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 12. 2017 s tím, že bude dále pokračovat v zadávacím řízení.

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele o revokaci rozhodnutí 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 18. 1. 2018

Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Houdek
Datum: 2018.01.18
Houdek
09:59:06 +01'00'

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