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Informace zadavatele o současném stavu zadávacího řízení

Vážení,
Český rozhlas jako zadavatel si Vás touto cestou dovoluje informovat o současném stavu zadávacího
řízení u veřejné zakázky č. j. VZ35/2019 s názvem „Podpora SAP“.
Dne 4. srpna 2020 bylo prostřednictvím datové schránky všem účastníkům odesláno rozhodnutí o
výběru a oznámení o výběru dodavatele. Proti tomuto rozhodnutí následně Český rozhlas v zákonné
lhůtě obdržel námitky.
Po vypořádání námitek Český rozhlas jako zadavatel dospěl k závěru, že jím v zadávací dokumentaci
nastavená kritéria hodnocení nemusela vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
Český rozhlas zrušil zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Rozhodnutí o
zrušení zadávacího řízení bylo všem účastníkům odesláno a doručeno dne 3. září 2020.
Český rozhlas následně v zákonné lhůtě obdržel námitky proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení,
které v celém rozsahu odmítl. Daný účastník zadávacího řízení využil svého zákonného práva a na
základě odmítnutých námitek podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), který dne 13. října 2020 zahájil na základě návrhu správní
řízení. Toto správní řízení v současné chvíli stále probíhá.
Dle ustanovení § 40 odst. 2 ZZVZ zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít
smlouvu podle ustanovení § 246 ZZVZ. Dle výše uvedeného tak byla zadávací lhůta v tuto chvíli
posunuta minimálně již o 41 dnů, tzn. na 5. ledna 2021, přičemž v návaznosti na další průběh správního
řízení se toto datum může v budoucnu ještě dále posouvat.
O dalším průběhu zadávacího a správního řízení bude zadavatel všechny účastníky touto cestou
informovat.

S úctou,
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

20.11.2020 15:00:40
CN: Mgr. Tomáš Vávra
O: Český rozhlas
SN: 0xB20CF7
S časovým razítkem

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | tel.: 221 551 111 | fax: 224 222 223 | www.rozhlas.cz
IČO: 45245053 | DIČ: CZ45245053 | zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

