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.
5. schůze rady města dne: 06.03.2018
Bod pořadu jednání:
Zrušení ZŘ „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí se schválením zrušení zadávacího řízení na
investiční dotační akci „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“. Jedná se o jediný
možný postup zadavtele, aby mohlo být vyhověno námitkám proti zadávacím podmínkám, které
zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek.

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 „Parkovací informační a navigační systém
v Liberci“ dle přílohy č. 1
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 1309/2017 odbor správy veřejného majetku vypsal zadávací řízení
na veřejnou zakázku „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“. Zadavatel však obržel
námitky proti zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení, a to ještě v průběhu lhůty pro
podání nabídek. Ve standardních případech se postupuje např. změnou zadávacích podmínek, pakliže je
shledáno pochybení na straně zadavatele a námitkám se částečně či úplně vyhoví. V tomto případě je
však nutné poukázat na to, že námitka stěžovatele byla podána několik minut před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, po které bezprostředně následovalo otevírání nabídek podaných na tuto veřejnou
zakázku. Zadavatel se tak dostal do situace, kdy nezbýval dostatek času se s námitkami vypořádat ještě
ve lhůtě pro podání nabídek a tím, že shledal námitky jako opodstatněné, je momentálně nucen zrušit
zadávací řízení (viz příloha č. 1). Teprve poté může aplikovat nápravná opatření, kterých se stěžovatel
domáhá.
Odbor správy veřejného majetku na některé z dalších jednání rady města hodlá předložit nový materiál
pro schválení opětovného vypsání tohoto zadávacího řízení, a to se zapracovanou úpravou zadávacích
podmínek v souladu s těmi částmi námitek, které shledal jako důvodné.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí o zrušení
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
vyhotovené v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky:

„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“
Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel námitku směřující proti zadávací dokumentaci a
proti řádnému vymezení zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů
v tomto zadávacím řízení. Na základě této skutečnosti zadavatel zjistil nedostatky v zadávací
dokumentaci a rozhodl se v souladu s § 49 ZZVZ učinit opatření k nápravě spočívající ve zrušení
tohoto zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
V této fázi veřejné zakázky je zrušení zadávacího řízení jediným možným prostředkem, kterým lze
napravit pochybení zadavatele, přičemž zadavatel je připraven nedostatky v zadávací dokumentaci
odstranit a zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce zahájit znovu v nejbližším možném
termínu.
Poučení:
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí nesmí zadavatel zahájit nové
zadávací řízení na veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění, s výjimkou případů uvedených v
§ 51 odst. 4 ZZVZ.

V Liberci dne …………
…....................................................
Tibor Batthyány
primátor
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