STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 28
Zrušení zadávacího řízení
Stručný obsah: V rámci veřejné zakázky s názvem „Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů
tepla" předkládáme návrh na zrušení zadávacího řízení. Důvodem k návrhu na zrušení
zadávacího řízení je skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení objevily důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Zadavatel nedostatečným
způsobem zpracoval rozhodující podklad pro zpracování nabídkové ceny – Formulář pro
zpracování nabídkové ceny, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace. Uvedený formulář obsahuje chybný mechanismus pro výpočet ceny, což nemůže jít
k tíži účastníka.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Zrušení zadávacího řízení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

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
v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadávací řízení z důvodu nedostatečného podkladu pro
zpracování nabídkové ceny, který obsahoval chybný výpočtový mechanismus, dle
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, jenž tvoří přílohu č. 1
ukládá
1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení účastníkovi zadávacího
řízení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.01.2020

2. zajistit zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec jakožto veřejný zadavatel realizuje zadávací řízení výměnu vodoměrů a měřičů
tepla na bytových domech a domech s pečovatelskou službou s názvem „Bytové domy – výměna
vodoměrů a měřičů tepla“.
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel jednu nabídku, kterou předložila společnost RENOVA,
s.r.o., Vodárenská 380, 517 01 Solnice, IČO: 63218356.
Při kontrole formulářů s cenovou nabídkou účastníka veřejné zakázky bylo zjištěno, že došlo k
nesprávnému nastavení mechanismu v tabulkách pro výpočet ceny za provedení díla, a tím
k nesprávnému součtu celkových cen v obou částech veřejné zakázky.
Z tohoto důvodu nebylo uskutečněno hodnocení nabídek a účastník předkládající tuto nabídku nebyl
označen jako vybraný dodavatel, protože by došlo k jeho znevýhodnění v konečné ceně za dílo.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 2 b písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel ruší zadávací řízení na podlimitní
veřejnou zakázku.
Zadávací dokumentace byla upravena. V rámci schvalovacího procesu jsou v jiném materiálu
předloženém Radě města Liberec připraveny ke schválení podmínky k vypsání nového zadávacího
řízení.
Snahou je realizovat stavební zakázku v termínu prvního pololetí 2020.
Postup ve věci zrušení zadávacího řízení byl konzultován s Ing. Nikolou Martinetz, vedoucí oddělení
veřejných zakázek odboru právního a veřejných zakázek.
Přílohy:
Příloha č. 1 Rozhodnutí o zrušení - Bytové domy
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
___________________________________________________________________________________________
Zn.: PR/MS 42/19
č. j.: CJ MML 271998/19

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla“.
Na základě usnesení rady města ze dne ………., tímto, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění
Důvodem zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení objevily
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Zadavatel
nedostatečným způsobem zpracoval rozhodující podklad pro zpracování nabídkové ceny Formulář pro zpracování nabídkové ceny, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace. Uvedený formulář obsahuje chybný mechanismus pro výpočet ceny,
což nemůže jít k tíži účastníka. Na základě výše uvedené skutečnosti zadavatel rozhodl v
souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení, když nelze
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V případě pokračování v
zadávacím řízení by totiž zadavatel nejednal v souladu se zákonem.
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:………..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

