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Zadavatel dne 1. 9. 2014 obdržel námitky společnosti MORAVIAPRESS a.s., 
IČO: 00543411, se sídlem Břeclav, U Póny 3061, PSČ 690 02, ve veřejné zakázce „Tisk, 
kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů“ proti nezákonnému 
postupu zadavatele při převzetí doručené nabídky, v důsledku kterého bylo na nabídku 
dodavatele nahlíženo jako by nebyla podána, a domáhá se zrušení zadávacího řízení. 
 
Zadavatel přezkoumal námitky z hlediska splnění zákonných náležitostí dle § 110 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), a konstatoval, 
že námitky byly podány včas a obsahují předepsané náležitosti. 
 
Zadavatel námitky přezkoumal z hlediska jejich obsahu a dne 8. 9. 2014 rozhodl, že námitkám 
se vyhovuje. 
 
Náprava byla provedena zrušením zadávacího řízení dne 8. 9. 2014.  
Vyhlášení nového zadávacího řízení bude provedeno po uplynutí zákonných lhůt. 

 
Odůvodnění: 
Uchazeč podal námitku proti tomu, že jeho nabídku obdržel zadavatel až po lhůtě pro otevírání 
obálek dne 13. 8. 2014 v 11:35 hodin, ačkoli doložil doklady, že nabídku odeslal dne 11. 8. 2014 
expresní doručovací službou (EMS) České pošty s.p. a na poštu v sídle zadavatele byla zásilka 
doručena dne 12. 8. 2014.  
Dotazem zadavatele na poště při následném zkoumání bylo zjištěno, že zásilka byla na poštu 
doručena předchozí den 12. 8. 2014. Pošta tuto expresní zásilku bez pokusu o doručení na adresu 
zadavatele uložila na poště a oznámení o uložení zásilky vložila do poštovní schránky zadavatele 
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dne 13. 8. 2014. Pošta na základě tohoto zjištění zaslala zadavateli omluvný dopis s tím, že došlo 
k selhání lidského faktoru a že se více nebude opakovat. 
Přestože zadavatel neporušil zákon, rozhodl o zrušení zadávacího řízení, jak je výše uvedeno, 
neboť uznal, že právo dodavatele na posuzování včas doručené nabídky bylo porušeno 
a nápravu nelze zjednat jiným způsobem. 
 
 
Poučení: 
Proti rozhodnutí zadavatele je možno podat námitku do 15 dnů v souladu s § 110 zákona. 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………………….. 
               JUDr. Miluše Stloukalová 
 
 
 
 
 
 
Adresát: 
 

Všichni účastníci zadávacího řízení 
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