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Výsledek šetření podnětu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími
podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou
koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel
dne 3. 1. 2020 Váš podnět z téhož dne týkající se postupu zadavatele – Česká republika
– Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6,
110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Výběr provozovatele systému
NEN“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno
dne 11. 9. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 9. 2019 pod ev. č. Z2019031891, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 9. 2019, dne 10. 10. 2019 a dne 18. 10. 2019,
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 178-433681, ve znění oprav
uveřejněných dne 20. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 182-444106, dne 11. 10. 2019
pod ev. č. 2019/S 197-479641 a dne 18. 10. 2019 pod ev. č. 2019/S 202-492662 (dále jen „veřejná
zakázka“).
Úřad sděluje, že po prošetření dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku,
a na základě vlastního zjištění, získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem,
a proto zahájí správní řízení z moci úřední (správní řízení bude vedeno pod sp. zn. S0145/2020/VZ).
Konečné rozhodnutí bude po nabytí právní moci uveřejněno v souladu s ustanovením
§ 272 zákona na internetových stránkách Úřadu.
S pozdravem

Ing. Hana Kuželová
vedoucí Oddělení veřejných zakázek 8
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