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Stanovisko k dotazu
Číslo jednací:

Vyřizuje/linka/fax:

ÚOHS‐D357/2010/VZ‐8987/2010/510/IFa

Mgr. Farkačová/kl. 840

V Brně dne:

2010‐06‐21

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel Vaši žádost, podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
informací týkajících se správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S51/2010/VZ/510/IFa, a sice:
žádáte o sdělení jaké konkrétní dílčí změny zadávací dokumentace ve veřejné zakázce „Provádění
lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo
v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno pod ev. č. 60041568 dne 5.2.2010,
opraveno dne 12.2.2010 a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č číslem 2010/S 26‐037424
dne 6.2.2010, opraveno dne 16.2.2010, byla doporučeny Úřadem.
1.
2.

3.

K Vaší žádosti Úřad uvádí následující:
správní řízení ve věci výše uvedené veřejné zakázky bylo zahájeno z moci úřední,
ve věci výše uvedené veřejné zakázky vydal Úřad z moci úřední podle § 117 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"), v návaznosti na § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, předběžné opatření, kterým bylo zadavateli uloženo pozastavit zadávací řízení na
výše uvedenou zakázku. Důvodem pro vydání předběžného opatření byly pochybnosti o
souladu postupu zadavatele v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména zda kritéria pro
omezení počtu zájemců v užším řízení jsou stanovena podle § 61 odst. 2 písm. a) zákona a
zda jsou v souladu se zásadami uvedenými v § 6 cit. zákona (§ 61 odst. 2 písm. b) zákona).
Rozhodnutí o předběžném opatření neobsahuje žádné další podrobnosti ohledně možného
porušení zákona zadavatelem.
správní řízení bylo ukončeno usnesením č.j. ÚOHS‐S51/2010/VZ‐6992/2010/510/IFa ze dne
24.5.2010, neboť zadavatel dospěl k závěru, že jediným možným způsobem, jak upravit
kvalifikační dokumentaci bylo zrušení zadávacího řízení. Cit. usnesení je uveřejněno na
internetových stránkách Úřadu www.compet.cz. Žádné konkrétní doporučení Úřad
zadavateli neposkytl.
S pozdravem

Mgr. Jan Lízal
ředitel odboru veřejných zakázek I

Č. j.: ÚOHS‐D357/2010/VZ‐8987/2010/510/IFa

Obdrží:
1.
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Ing. František Dejnožka, prezident
asociace, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
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