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USNESENÍ 

Spisová značka:  ÚOHS-S0429/2021/VZ   
Číslo jednací:      ÚOHS-40808/2021/512/IHl  Brno  2. 12. 2021 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 10. 2021 
na návrh ze dne 30. 9. 2021, jehož účastníky jsou  

 zadavatel – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, 
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, 

 navrhovatel – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 
Libchavy, 

 vybraný dodavatel – OTOKAR OTOMOTIVE VE SAVUNMA SANAYI A. Ş., IČO 6490018272, 
se sídlem Aydinevler Mahallesi, Saygi Caddesi 58 Maltepe, 34854 Istanbul, Turecká republika, 
ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 6. 2020 Hakanem Bubikem, 
bytem Göktürk Merkez Mah., Yücel sok., NO: 4B3/1 Eyüp, Istanbul, Turecká republika, 
na základě substituční plné moci ze dne 10. 6. 2020 zastoupený MT Legal s. r. o., advokátní 
kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření 
rámcové dohody „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území 
Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 24. 3. 2020 a uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010166, ve znění pozdějších 
oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 062-
149413, ve znění pozdějších oprav, a ve věci návrhu, aby se zadavatel zdržel zadání veřejné zakázky 
„Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 
9,9-11 m“ mimo zadávací řízení, 

vydává k zajištění účelu správního řízení toto 

usnesení: 

Navrhovateli – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy 
– se podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určuje 

Dne 02. 12. 2021 digitálně podepsal(a) Ing.  Hana Čížová     



Č. j.: ÚOHS-40808/2021/512/IHl 

2 

lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ke které části 
jeho návrhu ze dne 30. 9. 2021 – tj.  

a) k části návrhu týkající se přezkoumání úkonů zadavatele v otevřeném řízení zahájeném za 
účelem uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku „Nákup autobusů určených pro 
veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“, jehož oznámení 
bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 3. 2020 a uveřejněno dne 
27. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010166, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské 
unie uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 062-149413, ve znění pozdějších oprav, 
nebo 

b) k části návrhu týkající se postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky „Nákup 
autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-
11 m“ mimo zadávací řízení 

– se vztahuje jím složená kauce ve výši 100 000 Kč, která byla na účet Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže připsána dne 30. 9. 2021 – a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
usnesení. 

ODŮVODNĚNÍ 

1. 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“), zahájil dne 1. 10. 2021 správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0429/2021/VZ ve 
věci návrhu navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 
48, 561 16 Libchavy (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 30. 9. 2021 na 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 
v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Nákup autobusů 
určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“, 
jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 3. 2020 
a uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. Z2020-010166, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním 
věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 3. 2020 pod ev. č. 2020/S 062-149413, ve znění 
pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“), a ve věci návrhu navrhovatele, aby se zadavatel 
zdržel zadání veřejné zakázky „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob 
na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“ mimo zadávací řízení. 

2. K podanému návrhu navrhovatele ze dne 30. 9. 2021 Úřad uvádí, že toto podání je dále 
členěno na dvě části, resp. návrhy, a to  

c) návrh týkající se přezkoumání úkonů zadavatele v otevřeném řízení zahájeném za účelem 
uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku a 

d) návrh týkající se postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky „Nákup 
autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-
11 m“ mimo zadávací řízení.  
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3. Navrhovatel spolu s podáním návrhu ze dne 30. 9. 2021 složil na účet Úřadu jednu kauci ve výši 
100 000 Kč, která byla připsána na účet Úřadu téhož dne.  

4. Podle § 255 odst. 1 zákona platí, že ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel, nejde-li 
o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové 
ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění 
v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 
Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit 
kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel 
povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. 

5. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel složil jednu kauci ve výši 100 000 Kč, a z návrhu není 
zřejmé, ke které části návrhu (viz výše) kauci složil, Úřad navrhovateli tímto usnesením určil 
lhůtu k podání informace, ke které části návrhu (tj. k části návrhu týkající se přezkoumání 
úkonů zadavatele v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody na 
veřejnou zakázku, nebo k části návrhu týkající se postupu zadavatele, který směřuje k zadání 
veřejné zakázky „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území 
Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“ mimo zadávací řízení) se vztahuje jím složená kauce. 
Poskytnutí této informace je nezbytné k ověření naplnění podmínek pro další vedení 
správního řízení. 

POUČENÍ 

Proti tomuto usnesení není podle § 262 písm. a) zákona podání rozkladu přípustné, neboť se jedná 
o usnesení, kterým se upravuje vedení správního řízení. 

 

otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Hana Čížová 
vedoucí Oddělení veřejných zakázek 2 
 
 
 
Obdrží: 
SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy 
 
Vypraveno dne:  
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 
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