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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ
Č. j.:ÚOHS-S0313/2015/VZ-14768/2015/512/JRa

Brno 18. června 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
22. 5. 2015, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:
•

zadavatel – Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov
65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,

•

navrhovatel – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14022
Praha 4 - Michle, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 5. 2015
Tomášem Pfefferem, členem Sdružení INDOC, IČ 87705508, místem podnikání Šermířská
2378/3b, 169 00 Praha 6,

nařizuje z moci úřední podle § 117 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách, toto
předběžné opatření:
Zadavateli - Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17,
Nové Město, 110 00 Praha 1, se ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení
bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 3. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3.
2015 pod ev. č. 403668, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 13. 2015 pod ev. č. 2015/S
053-092815, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.
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ODŮVODNĚNÍ
1.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), dne 22. 5. 2015 obdržel návrh navrhovatele
na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo
odesláno k uveřejnění dne 11. 3. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3.
2015 pod ev. č. 403668, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 13. 2015 pod ev. č.
2015/S 053-092815.

2.

Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:
o

zadavatel - Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem
Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

o

navrhovatel - O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 14022 Praha 4 – Michle.

3.

Návrh je směřován proti zadávacím podmínkám a proti nedostupnosti zadávací
dokumentace po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek a omezujícímu vymezení
předmětu plnění veřejné zakázky, čímž se dle navrhovatele dopustil navrhovatel porušení
§ 40 odst. 2 a 3 zákona, dále § 48 odst. 1 zákona a porušení zásady nediskriminace dle § 6
odst. 1 zákona a § 44 a § 45 zákona. Dále navrhovatel ve svém návrhu napadá vymezení
doby trvání veřejné zakázky, jež vnímá jako netransparentní a potenciálně diskriminační.
Další část návrhu spatřuje porušení zákona v omezení práva svobodně ocenit dílčí položky
za plnění veřejné zakázky. Souhrnně navrhovatel uvádí, že dle jeho názoru zadavatel
nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, § 44 odst. 1 zákona, § 45 odst.
1 a 3 zákona, § 48 odst. 1 zákona, § 40 odst. 2 a 3 zákona a § 49 odst. 1 zákona. Závěrem
navrhovatel Úřad žádá, aby ten uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení
zadávacího řízení dle § 118 odst. 1 zákona.

4.

Úřad získal v průběhu šetření zadávacího řízení veřejné zakázky pochybnost, zda zadavatel
splnil svou povinnost přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek, provede-li úpravy
zadávacích podmínek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

5.

Na základě výše uvedených pochybností rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění
účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak,
aby smlouva na plnění šetřené veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ
řádně prošetřen.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad
proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá podle § 117 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách
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odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se činí v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová,
místopředsedkyně

Obdrží
1.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,
2.
Tomáš Pfeffer, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6.
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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