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ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ
Č. j.: ÚOHS-S769/2013/VZ-465/2014/522/ZPr

Brno 8. ledna 2014

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
12.12.2013 na návrh ze dne 11.12.2013 ve veřejné zakázce „Výběr dopravců pro uzavření
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období
od roku 2014 do roku 2024“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do
Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9.7.2012 a bylo uveřejněno téhož dne pod
ev. č. 223774, a ve znění posledních úprav uveřejněno dne 3.12.2013, a do Úředního
věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 3.12.2013 a bylo uveřejněno dne 6.12.2013 pod
evid. číslem 2013/S 237-412068, jehož účastníky jsou:
•

zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

•

navrhovatel – BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s.r.o., IČO 46962816, se sídlem
Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze
dne 8.11.2013 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00
Brno,
rozhodl takto:
I.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nařizuje z moci úřední podle § 117 odst. 1
písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách toto
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předběžné opatření:
Zadavateli – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 –
se ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zahájeném řízení „Výběr dopravců pro uzavření smluv
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do
roku 2024“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných
zakázek odesláno dne 9.7.2012 a bylo uveřejněno téhož dne pod ev. č. 223774, a ve znění
posledních úprav uveřejněno dne 3.12.2013, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo
odesláno dne 3.12.2013 a bylo uveřejněno dne 6.12.2013 pod evid. číslem 2013/S 237412068.
II.
Návrh navrhovatele – BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s.r.o., IČO 46962816, se
sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci
ze dne 8.11.2013 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno
– na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – Liberecký kraj,
IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – podle § 117 odst. 1 písm. b)
citovaného zákona o veřejných zakázkách, uloženo pozastavení zadávacího řízení,
se zamítá.

ODŮVODNĚNÍ
1.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), dne 12.12.2013 obdržel návrh
navrhovatele – BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s.r.o., IČO 46962816, se sídlem
Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze
dne 8.11.2013 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00
Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Liberecký kraj,
IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (dále jen „zadavatel“) –
učiněných ve veřejné zakázce „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“,
zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek
odesláno dne 9.7.2012 a bylo uveřejněno téhož dne pod ev. č. 223774, a ve znění
posledních úprav uveřejněno dne 3.12.2013, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo
odesláno dne 3.12.2013 a bylo uveřejněno dne 6.12.2013 pod evid. číslem
2013/S 237-412068 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.

Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:
• zadavatel,
• navrhovatel.

3.

Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel
požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, a to
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zejména z důvodu porušení zásad stanovených v § 6 zákona při stanovení zadávacích
podmínek dané veřejné zakázky.
4.

Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující skutečnosti.

5.

Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení
zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení
nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:
a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,
b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

6.

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace
o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem
v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména, zda zadavatel postupoval při stanovení
požadavků na prokazování kvalifikace v předmětné veřejné zakázce v souladu
se zákonem, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném
opatření uvedeném ve výroku I. tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné
zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“, nebyla uzavřena
dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

7.

Úřad neshledal v tomto případě jako účelné pozastavit zadávací řízení, a z uvedeného
důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad
k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Odvolání
proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá podle § 117 odst. 4 zákona odkladný účinek.
Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.
otisk úředního razítka
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně

Obdrží:
1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. Mgr. Pavel Kroupa, advokát, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

