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.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Revokace usnesení ZŘ - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí)
Stručný obsah: Předkládaný materiál se týká žádostí na revokaci usnesení č. 760/2017 ve smyslu
vyloučení vybraného dodavatele společnosti STRABAG a.s. ze zadávacího řízení „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí)“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele
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
zrušuje
usnesení č. 760/2017 ze 13. schůze rady města konané dne 18. 7. 2017 dle přílohy č. 1
schvaluje
vyloučení účastníka STRABAG, a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha, ze zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí)“ dle přílohy č. 2
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města na své 13. schůzi konané dne 18. 7. 2017 přijala usnesení č. 760/2017, kterým schválila
výsledek zadávacího řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo
náměstí)“. Na základě citovaného usnesení byl vyzván dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek vybraný dodavatel, společnost STRABAG a.s., aby předložil originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, jejichž předložení je podmínkou pro uzavření
smlouvy. V požadovaném termínu však vybraný dodavatel předmětné dokumenty nepředložil, což je
považováno za neposkytnutí součinnosti. V návaznosti na tuto skutečnost je radě města navrhována
revokace rozhodnutí o výběru (viz příloha č. 1) a zároveň je navrhováno vyloučení společnosti
STRABAG a.s. z tohoto zadávacího řízení (viz příloha č. 2).
Pakliže vyloučený dodavatel nepodá ve lhůtě pro podání námitek žádné námitky proti rozhodnutí o jeho
vyloučení, bude radě města na další její schůzi, tj. dne 12. 9. 2017 předložen materiál na zrušení celého
zadávacího řízení v důsledku nevyužití práva zadavatele dle § 125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Revokace rozhodnutí
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o vyloučení - STRABAG a.s.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

Zn.: PR/SM 4/17
č. j.: CJ MML 165295/17

Revokace rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita
Žižkovo náměstí)“.
Zadavatel ruší své rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 20. 07. 2017,
č. j.: CJ MML 143955/17.

Odůvodnění:
Vybraný dodavatel STRABAG a.s., nepředložil na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů o jeho kvalifikaci, jejichž předložení je podmínkou pro uzavření smlouvy.
Zadavatel tedy postupoval tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí stěžovateli. Námitky musí
obsahovat náležitosti dle § 244 zákona.

Liberec

Za zadavatele: ………….........................................
Tibor Batthyány
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

Zn.: PR/SM 4/17
č. j.: CJ MML 165300/17

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita
Žižkovo náměstí)“.

Na základě rozhodnutí rady města ze dne 29. 08. 2017 tímto, v souladu s § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
v y l u č u j i

ú č a s t n í k a

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
z další účasti zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Vybraný dodavatel STRABAG a.s. nepředložil doklady dle § 122 odst. 3 zákona, jejichž předložení
je podmínkou pro uzavření smlouvy.
Vzhledem k výše uvedenému postupoval zadavatel tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle
ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení stěžovateli. Námitky musí obsahovat
náležitosti dle § 244 zákona.

Liberec
Za zadavatele: ..……........................................
Tibor Batthyány
primátor

