Zadavatel: Metropolnet, a.s.
IČO: 25439022
Sídlo Mírové náměstí 3097/37, 40001 Ústí nad Labem
zastoupen:
Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva

Veřejná zakázka:
Název: Diskové pole II.
Druh VZ: dodávky, podlimitní veřejná zakázka
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 5.500.000,- Kč
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. c) a písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon) rozhodl o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky s názvem: Diskové pole II.
Odůvodnění
Zadavatel rozhodl výše uvedené zadávací řízení zrušit ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm.
c) zákona, neboť odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny
okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení, a dále dle § 127 odst. 2 písmeno d) zákona, a
to proto, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Tato veřejná zakázka byla zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s
ustanovením § 52 a § 53 zákona s tím, že zadavatel vybral z několika možností technického řešení
variantu spočívající v dodávce diskového pole, včetně příslušné záruky a technické podpory,
zajištující reakční doby a opětovného uvedení funkčního stavu v případě celkové nebo dílčí poruchy
či obdobné nefunkčnosti zařízení nebo jeho části a připojení diskového pole do současné
infrastruktury (zejména SAN infrastruktura), zajištění funkčního, stabilního a redundantního
propojení se serverovou farmou. V průběhu zadávacího řízení se však změnily požadavky na celý
systém z hlediska charakteru a objemu dat, která bude systém zpracovávat, a to zejména s ohledem
na vývoj projektu VPV (dokumentace pro správní řízení, související s pokutami v tunelech na
dálnici D8). Současně byl představenstvem vznesen požadavek na realizaci rizikové analýzy, jež
může významně ovlivnit technické řešení dané problematiky. S ohledem na tyto skutečnosti se
zadavatel rozhodl zrušit zadávací řízení, neboť došlo ke změně technických požadavků na množství
a ukládání dat a je tu tedy okolnost, která způsobuje, že již není třeba toto zadávací řízení vést,
neboť zadavatel již plnění, které tvoří předmět veřejné zakázky, v této konkrétní podobě
nepotřebuje.
Zadavatel dále znovu zvážil právní argumentaci stěžovatele Microshop, S.a.r.l, kterou v Návrhu na
zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 18.02.2019 ve vztahu k stanovení a změně
lhůt v zadávacím řízení veřejné zakázky, a vzhledem k situaci, kdy se sice nepodařilo dohledat

žádné rozhodnutí, které by řešilo tuto konkrétní situaci a ani v literatuře se neobjevil žádný
jednoznačný výklad situace, tedy za stavu, kdy nelze vyloučit rozhodnutí ÚOHS, které zruší
zadávací řízení, je z časových i ekonomických důvodů vhodnější zadávací řízení zrušit. Jedná se
tedy o situaci, kdy zadavatel dospěl k závěru, že se pravděpodobně mohl dopustit porušení zákona,
které již nelze vzhledem k fázi zadávacího řízení napravit autoremedurou a je zde tedy dán další
důvod, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení hodný zvláštního zřetele, pro který nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Obdobně se vyskytly důvody
ekonomické, kdy zadavatel dospěl k závěru, že kvůli vysokým nákladům na prodloužení podpory
stávajícího diskového pole by pro něj řešení, jež zvolil při zadání veřejné zakázky bylo
neekonomické.
Z těchto důvodů zadavatel toto zadávací řízení tímto ruší.
Zadavatel se tímto hluboce omlouvá účastníkům zadávacího řízení a dalším dotčeným subjektům za
případné komplikace, které jim v souvislosti s tímto rozhodnutím mohly vzniknout
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho přijetí představenstvem společnosti zadavatele, tedy
dnem 27.02.2019

Poučení o námitkách:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle ustanovení § 241 ZZVZ.
Námitky musí být stěžovatelem Zadavateli doručeny nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení se může v souladu s postupem dle ustanovení § 243 ZZVZ písemně
vzdát práva podat námitky zadavateli. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli
lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.

V Ústí nad Labem dne 27. 02. 2019

……………………………………………
Jiří Knápek

…………………………………………….
Mgr. Jan Hofman
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