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Oznámení o zahájení správního řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01
Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup autobusů
určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24. 3. 2020
a uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010166, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 5. 2020,
18. 5. 2020 a 3. 7. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev.
č. 2020/S 062-149413, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 5. 2020, 18. 5. 2020
a 3. 7. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“), na návrh ze dne 30. 9. 2021.
Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 1. 10. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení
s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Předmět správního řízení je
vymezen obsahem uvedeného návrhu.
Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:


zadavatel,



navrhovatel – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16
Libchavy (dále jen „navrhovatel“),



vybraný dodavatel – OTOKAR OTOMOTIVE VE SAVUNMA SANAYI A. Ş., IČO 6490018272,
se sídlem Aydinevler Mahallesi, Saygi Caddesi 58 Maltepe, 34854 Istanbul, Turecká republika.

Kopii návrhu zasílá Úřad v příloze tohoto oznámení.
Pokud jde o podklady pro rozhodnutí, odkazuje Úřad na obsah správního spisu vedeného
pod sp. zn. ÚOHS-S0429/2021/VZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, posta@uohs.cz, www.uohs.cz

Dne 06. 10. 2021 digitálně podepsal(a) Mgr. Miroslav Hroch

Č. j.: ÚOHS-33570/2021/512/IHl
V souvislosti se zahájením správního řízení Úřad upozorňuje, že zadavatel je v souladu
s ustanovením § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu
do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení
nebo soutěži o návrh.
Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové
části zadávací dokumentace, je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu
výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně
prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím
datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
Pokud jde o části dokumentace zadávacího řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou
část zadávací dokumentace je zadavatel podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat
Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem.
Z uvedeného plyne, že vždy musí zadavatel zaslat vyjádření k návrhu a zadávací dokumentaci podle
§ 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona (vyjma netextové části zadávací dokumentace) prostřednictvím
datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
zbývající části dokumentace zadávacího řízení (neuvedené v § 252 odst. 3 zákona), může odeslat
způsobem stanoveným v § 252 odst. 4 zákona, tedy i v listinné podobě.
Podle § 216 odst. 1 zákona tvoří dokumentaci o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen
uchovávat, všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace,
jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon,
včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.
V případě zadávání veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje žádáme zadavatele
rovněž o výstupy ze systému elektronického nástroje obsahující přehled všech úkonů a veškeré
komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky včetně času provedení těchto úkonů
a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím
elektronického nástroje.
V rámci zachování principu dobré správy Úřad upozorňuje, že datovou schránkou je možné zaslat
pouze formáty elektronických dokumentů uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb.,
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném
znění.
Úřad dále upozorňuje, že dle § 251 odst. 4 zákona přihlédne k novým skutečnostem uvedeným
v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli jen tehdy, jde-li
o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli, což musí navrhovatel
prokázat.
V souladu s § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit
jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, a to
s výjimkou navrhovatele, na něhož se vztahuje omezení podle § 251 odst. 4 zákona. K později
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uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad přihlédne v případech, kdy jimi
má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí.
S ohledem na § 38 odst. 6 správního řádu, podle kterého jsou z nahlížení do spisu vyloučeny jeho
části obsahující utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo
uznaná povinnost mlčenlivosti, Úřad účastníky vyzývá, aby mu ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode
dne doručení tohoto oznámení sdělili údaje, které dokumenty doručené Úřadu se za takové
považují.
Úřad dále účastníky vyzývá, aby jej s ohledem na § 271 odst. 2 zákona informovali o skutečnostech
obsažených v dokumentaci o zadávacím řízení, které považují za obchodní tajemství, aby obchodní
tajemství v dokumentech vyznačili a řádně odůvodnili, proč označené skutečnosti považují za
obchodní tajemství, a to také ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Části správního spisu obsahující obchodní tajemství, části obsahující utajované informace nebo
skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, kterými byl
nebo bude prováděn důkaz, jsou dle § 38 odst. 6 in fine správního řádu přístupné k nahlížení pouze
účastníku řízení nebo jeho zástupci za předpokladu, že jsou předem seznámení s následky porušení
povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší;
a to bez práva činit si výpisy či kopie.
Vzhledem k předloženému spisovému materiálu a s přihlédnutím k obligatornímu písemnému
průběhu zadávání veřejných zakázek Úřad nenařizuje ústní jednání podle § 49 správního řádu.
Ostatní práva a povinnosti účastníků správního řízení upravuje rovněž správní řád.
Dokumenty obsahující osobní údaje, které nám poskytnete, bude Úřad zpracovávat v souladu
se zásadami o zpracování osobních údajů vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), které jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Úřadu.
Při korespondenci s Úřadem uvádějte sp. zn. správního řízení ÚOHS-S0429/2021/VZ.
v z. Mgr. Miroslav Hroch
Ing. Hana Čížová
vedoucí Oddělení veřejných zakázek 2
Příloha:
podle textu
Obdrží:
1. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01
Ústí nad Labem
2. SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy
3. OTOKAR OTOMOTIVE VE SAVUNMA SANAYI A. Ş., Aydinevler Mahallesi, Saygi Caddesi 58
Maltepe, 34854 Istanbul, Turecká republika
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