
 
 

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

ZADAVATEL:  Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 
Sídlem:   Michala Urbánka 436, 755 01 Vsetín 

Zastoupený:    Mgr. Hynek Hromada, ředitel   

IČ:                                  60990457 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – nábytek a ICT 

 
 
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky na dodávky, která je zadávána formou zjednodušeného 

podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), která je spolufinancována Evropské unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj s názvem „POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE“ – nábytek a ICT“, 

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona,  
 

ROZHODUJE 

 

o zrušení výše uvedené podlimitní veřejné zakázky, a to z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení 
se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po 
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 
zadavatel způsobil či nikoliv. 
 
 

Odůvodnění: 
Zadavatel dne 19.11.2020 zveřejnil na svém profilu zadavatel https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-vsetin-rokytnice-436 výzvu k podání nabídek a prokázání 
kvalifikace.  
 
Zadavatel v bodu 2.1.4. Zadávací dokumentace uvádí: 
„Vybavení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí vyhovovat minimálním technickým 
parametrům stanoveným těmito zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Účastník ve své 
nabídce předložení technické karty nabízeného plnění tak, aby z nich bylo možné ověřit,  
že účastníkem nabízené plnění splňuje požadavky dle technické specifikace“. 
Při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel zjistil, že každý z účastníků si tento požadavek vyložil 
jiným způsobem a tudíž, každý dodavatel předložil technické listy v různém rozsahu. Zadavatel tedy 
poskytl účastníkům zadávacího řízení zadávací dokumentaci, která je v rozporu s ust. § 36 odst. 
3 zákona, neboť jako podklad pro podání nabídek neposkytl údaje, požadavky a technické podmínky 
v podrobnostech nezbytných pro řádné předložení nabídky v zadávacím řízení. Z tohoto důvodu 
se nabídky uchazečů staly neporovnatelnými. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že zadavatel porušil 
nejen ustanovení § 36 zákona, ale takto zpracované zadávací podmínky jsou v rozporu i se zásadou 
transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 ZZVZ.  
To, že zadavatel jednoznačně neuvedl, ke kterým položkám mají účastníci předložit technické listy 
a nekonkretizoval parametry, je nutné přičíst k tíži zadavateli a ne dodavateli. Tento výklad vyplývá 



 
 

i z rozhodovací praxe ÚOHS (S60/05, S154/ nebo 2R14/03), protože v dle ustanovení občanského 
zákoníku projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech 
vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila. Protože jako první použil 
„výraz připouštějící různý výklad“ zadavatel, není jej možné vykládat k tíži uchazeče. 
 
Zadávací podmínky tak mohly porušit základní zásady hospodářské soutěže a základní zásady 
zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona, zejm. zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.  
 
Z uvedeného vyplývá, že zadavatel porušil ustanovení zákona o veřejných zakázkách, tudíž není 
možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výběrovém řízení.  Na základě výše 
uvedeného zadavatel rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení tak, jak je uvedeno výše.  
 
 

 
Poučení: 
Proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona           
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději 

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky. Zadavatel před uplynutím 

lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva 
na podání námitek dle § 243 zákona vzdát. 
 
 
 

Ve Vsetíně dne  

 
 

 

___________________________ 
                                                                                                              Mgr. Hynek Hromada 

       ředitel 
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