Ministerstvo financí
České republiky

ZJIŠTĚNÍ Č. 6: NEDODRŽENÍ DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel provedl zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“)
podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“), a to po předchozím zrušení zjednodušeného podlimitního řízení z důvodu
nepředložení žádné nabídky ve stanovené lhůtě do 8. prosince 2010 do 12:00 hodin.
Porovnáním textů zadávací dokumentace u obou zadávacích řízení bylo zjištěno,
že v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení uvedl
zadavatel v bodu 3.2.3. Technické kvalifikační předpoklady tyto požadavky na uchazeče:
„a) splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu
o realizaci nejméně tří významných dodávek odpovídajících věcně požadovaným
službám této veřejné zakázce, to je zejména na úseku publicity projektů s hodnotou nad 1
mil. Kč bez DPH v posledních 3 kalendářních letech ve formě seznamu s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění.
V příloze tohoto seznamu musí být:
- potvrzení vydané veřejným zadavatelem o poskytnutých službách, pokud služby byly
poskytnuty veřejnému zadavateli nebo - potvrzení vydané jinou osobou, pokud byly tyto
služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- čestné prohlášení uchazeče, že jako dodavatel poskytl jiné osobě než veřejnému zadavateli
a není-li současně možné potvrzení podle výše uvedeného bodu získat z důvodu např.
odmítnutí vydat potvrzení.“
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, zadávanou v režimu JŘBU, již požadavky
na uvedené technické kvalifikační předpoklady neobsahuje. Došlo tak k podstatné změně
zadávacích podmínek, což je v přímém rozporu s ustanovením § 23 odst. 2 ZVZ, a tím nebyly
naplněny nutné zákonné podmínky pro zadání předmětné veřejné zakázky v režimu JŘBU.
Tím, že zadavatel nedodržel zákonné podmínky pro použití JŘBU, stanovené § 23 ZVZ,
se zároveň dopustil nepřípustného omezení soutěže, čímž porušil také ustanovení § 6 ZVZ,
který zadavateli ukládá dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
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