STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 03.01.2017
Bod pořadu jednání:
Zrušení výběrového řízení na generální opravu vyzdívek kremačních pecí
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na zrušení výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: zrušení výběrového řízení
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Generální oprava vyzdívek obou
kremačních pecí v krematoriu Liberec“
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 18.01.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na prvním jednání hodnotící komise se dospělo k názoru, že zadavatel vyzve oba účastníky k vysvětlení
svých nabídek, přičemž účastníka PKI-Teplotechna Brno spol. s r.o. (IČ 46905308) vyzvala komise
k doložení přehledu poddodavatelů, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka, a nikoli podepsanou samotným poddodavatelem. Účastník WRAPPED group Im, s.r.o. (IČ
03526518) byl vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny hlavních konstrukčních prvků
kremačních pecí. Zápis z druhého jednání hodnotící komise tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu
a rozhodnutí o zrušení je přílohou č. 2.
V předmětném výběrovém řízení zadavatel zjistil, že si v zadávací dokumentaci nevymezil podmínku
týkající se servisu kremačních pecí, respektive že nepožadoval po účastnících předložení čestného
prohlášení či jiného průkazného dokumentu o tom, že servis na kremačních pecích bude i nadále
zajišťován smluvenou servisní společností. Servisní společnost ručí za správnou funkčnost kremační
pece a dopalovacích komor, aby během spalu nedocházelo ke kouření pece z komínů.
Krematoria jsou taktéž vázána danými emisními limity, neboť jejich provoz má vliv na životní prostředí.
Bez řádného servisu kremačních pecí nemůže být garantováno dlouhodobé užívání pecí bez negativních
dopadů na ovzduší. Tmavost kouře vycházejícího z komínů během spalu nesmí být vyšší než 0 stupňů
Ringelmanna. Zhoršení takového stupně vede k překročení povolených emisních limitů a v konečném
důsledku by znamenalo zastavení veškeré činnosti krematoria.
Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že bez explicitního požadavku na doklad o zajišťování servisu se
smluvenou servisní společností může být ohroženo veřejné zdraví a nakonec i provoz krematoria.
Z uvedeného důvodu proto zadavatel předmětné výběrové řízení ruší, a to v souladu s kap. B čl. 4 odst.
5 písm b) směrnice o Zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z II. jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o zrušení

3/3

Zápis z jednání hodnotící komise
v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

„Generální oprava vyzdívky obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“
II. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

a) Úvod
Dne 20. prosince 2016 od 9:00 hod. se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese:
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zasedací místnosti č. 114, konalo II. jednání hodnotící komise.
Komise jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:
1. Tomáš Kysela
2. Bc. David Novotný
3. Bc. Lukáš Hýbner

náměstek primátora
vedoucí odboru správy veřejného majetku
referent investic a oprav

Jednání se dále zúčastnila Ing. Alena Bláhová, jakožto zástupce administrátora veřejné zakázky.
Komise se sešla v usnášeníschopném počtu 3 osob. Všichni zúčastnění podepsali prezenční listinu a
přistoupili k jednání.

b) Průběh a závěr jednání
Vzhledem ke skutečnosti, že členové hodnotící komise byli bezprostředně před zahájením jednání
informováni o úmyslu zadavatele zrušit veřejnou zakázku z důvodu špatně stanovených zadávacích
podmínek, tj. v nevymezení podmínky týkající se servisu kremačních pecí, neprováděla komise další
úkony spočívající v posouzení nabídek, resp. posouzení reakcí na rozeslané výzvy.
Komise tak bez dalšího ukončila své jednání.

Podpisy členů hodnotící komise:
Člen

Podpis

Tomáš Kysela
Bc. David Novotný
Bc. Lukáš Hýbner
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
a ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
Zn.: PR/SM 9/16

Rozhodnutí zadavatele o zrušení
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Generální oprava vyzdívky obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“

Na základě rozhodnutí zadavatele, Rady města Liberec,
rozhoduji o zrušení výběrového řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
V předmětném výběrovém řízení zadavatel zjistil, že si v zadávací dokumentaci nevymezil podmínku týkající
se servisu kremačních pecí, respektive že nepožadoval po účastnících předložení čestného prohlášení či jiného
průkazného dokumentu o tom, že servis na kremačních pecích bude i nadále zajišťován smluvenou servisní
společností. Krematoria jsou vázána danými emisními limity, neboť jejich provoz má vliv na životní prostředí.
Bez řádného servisu kremačních pecí nemůže být garantováno dlouhodobé užívání pecí bez negativních
dopadů na ovzduší. Tmavost kouře vycházejícího z komínů během spalu nesmí být vyšší než 0 stupňů
Ringelmanna. Zhoršení takového stupně vede k překročení povolených emisních limitů a v konečném
důsledku by znamenalo zastavení veškeré činnosti krematoria. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že bez
explicitního požadavku na doklad o zajišťování servisu se smluvenou servisní společností může být ohroženo
veřejné zdraví a nakonec i provoz krematoria.

V Liberci dne

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
……........................................
Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora

