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Ve shora uvedené věci se na Vás obracíme s žádostí o upřesnění, vysvětlení a doporučení 
postupu v zadávacím řízení.

Ve výroku IV rozhodnutí ze dne 10. 11. 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „Úřad“) rozhodl o uložení nápravného opatření spočívají ve zrušení oznámení rozhodnutí 
o výběru dodavatele ze dne 21. 6. 2022 a současně ruší i všechny následující úkony 
citovaného zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby 
Zámek a Panský dům Litomyšl“.

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení po rozhodnutí o výběru dodavatele a jeho 
oznámení ze dne 21. 6. 2022 provedl toliko dne 04. 08. 2022 pouze úkony vyloučení 
účastníků zadávacího řízení 

Nabídka č. 2 – společná nabídka více dodavatelů
Obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
IČO: 25253361
a
Obchodní firma: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 25021915

Nabídka č. 3
Obchodní firma: BAK stavební společnost, a.s.
Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČO: 28402758

Nabídka č. 4
Obchodní firma: Auböck s.r.o.
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785

Tento úkon zadavatele byl dne 05. 08. 2022 předmětným účastníkům zadávacího řízení 
oznámen. Účastníci zadávacího řízení byli vyloučeni v souladu s ustanovením § 48 odstavec 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy tito účastníci zadávacího 
řízení nezajistili jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.



 

Z výše uvedeného výroku IV Úřadu není zřejmé, zda úkon vyloučení musí zadavatel učinit 
opakovaně, tedy zda předmětným rozhodnutím byl úkon vyloučení dodavatelů zrušen. 
Vzhledem k tomu, že důvod vyloučení zůstává zachován a opakované vyloučení se jeví jako 
nadbytečné, zadavatel v rámci právní jistoty žádá Úřad o vyjádření, zda předmětná vyloučení 
byla zrušena a zadavatel má povinnost dodavatele opakovaně vyloučit či nikoliv.
  
Zadavatel proto zdvořile žádá Úřad o upřesnění výroku IV Rozhodnutí ze dne 10. 11. 
2022. S ohledem na časovou tíseň prosí zadavatel Úřad o stanovisko v co nejkratším čase.

Zadavatel dále žádá Úřad, aby po nabytí právní moci doručil spisovou dokumentaci 
k zadávacímu řízení administrátorovi zadávacího řízení, společnosti RTS, a.s., se sídlem 
Lazaretní 13, 615 00 Brno. Přílohou zadavatel zasílá platnou plnou moc ze dne 2. 8. 2022.

S poděkováním a pozdravem

_____________________________
                 PhDr. Miloš Kadlec
        ředitel územní památkové správy
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