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.
17. schůze rady města dne: 03.10.2017
Bod pořadu jednání:
Zrušení ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení zrušení zadávacího řízení
„Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit (ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: zrušení zadávacího 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
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit
(Horská a Žižkovo náměstí)“ dle přílohy č. 1
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 14. schůzi konané dne 29. 8. 2017 přijala usnesení č. 879/2017, kterým schválila
vyloučení účastníka společnosti STRABAG a.s. (dále jen STRABAG) ze zadávacího řízení „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí)“ pro nesplnění kvalifikace před
podpisem smlouvy. Na základě citovaného usnesení byl STRABAG vyloučen a ve lhůtě stanovené
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadavateli proti tomuto
rozhodnutí nedorazili žádné námitky.
Z důvodu zákonné možnosti zadavatele po vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím
řízením v takovém zadávacím řízení nepokračovat, je radě města navrhováno v souladu s § 127 odst. 2
písm. b) zákona toto zadávací řízení zrušit, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádíme, že zákon hovoří v ustanovení § 125 pouze o možnosti
vyzvat k uzavření smlouvy druhého účastníka v pořadí. Radě města je předkládán návrh na zrušení
zadávacího řízení i proto, že výzvou druhého účastníka v pořadí by se průběh zadávacího řízení
prodloužil do té míry, že by jednak nedošlo ke zrušení, ale ani k odeslání rozhodnutí o výběru v tzv.
zadávací lhůtě, což by mělo za následek, že všem zbylým účastníkům zadávacího řízení by musely být
dle zákona ze strany zadavatele uhrazeny všechny účelně vynaložené náklady spojené s účastí
v zadávacím řízení. Je proto příhodné co nejdříve zadávací zřízení zrušit, a to ještě v zatím trvající
zadávací lhůtě.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí o zrušení
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
___________________________________________________________________________________________
Zn.: PR/SM 4/17
č. j.: CJ MML 193591/17

Rozhodnutí zadavatele o zrušení 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 usnesení rady města ze dne X. X. 2017

rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že byl ze zadávacího řízení vyloučen vybraný dodavatel, postupoval
zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) zákona tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení §
241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení stěžovateli. Námitky musí obsahovat náležitosti dle §
244 zákona.
Liberec

Za zadavatele: ..........................................
Tibor Batthyány
primátor města

