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Výzva k zaslání vyjádření k podnětu a dokumentace o zadávacím řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle ustanovení § 248 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími
podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou
koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel
podnět s žádostí o prověření postupu zadavatele – Městská část Praha – Dolní
Měcholupy, IČO 00231347, se sídlem Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 (dále jen
„zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, navazující
na otevřenou soutěž o návrh „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“,
jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 1. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek dne 9. 1. 2020 pod ev. č. Z2020-000408, ve znění oprav uveřejněných dne 3. 4. 2020,
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 007-012286, ve znění oprav
uveřejněných dne 3. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 067-160049 (dále jen „veřejná zakázka).
Za účelem prověření Vašeho postupu Vás Úřad žádá o zaslání písemného vyjádření k obsahu
podnětu, jehož kopii (bez příloh) v příloze přikládáme.
Zároveň Vás Úřad vyzývá k zaslání dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou
zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění.
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.
Podle § 258 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu
odeslat dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou
zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených
v § 252 odst. 4 zákona, které je povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě,
prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem.
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V návaznosti na § 258 odst. 1 zákona Vás vyzýváme k zaslání požadovaných materiálů, a to
ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 258 odst. 1 zákona.
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. V případě zadávání veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje zašle
zadavatel rovněž výstup 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.
Pro úplnost Úřad upozorňuje na ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého se
zadavatel dopustí přestupku mj. tím, že nesplní některou z povinností podle § 258 odst. 1 zákona.
Úřad Vás informuje, že dokumenty, listiny a jiné podklady obsahující osobní údaje, které jako
zadavatel poskytnete, bude 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.
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