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.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 15
Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO
Stručný obsah: V rámci veřejné zakázky s názvem „Připojení ZOO Liberec k optické
metropolitní síti – část 1" 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. Účastník předložil ve své
nabídce návrh smlouvy o dílo, který nebyl zpracován zadavatelem a nebyl součástí zadávací
dokumentace. Na základě výše uvedeného zadavatel vylučuje vybraného dodavatele a ruší
zadávací řízení. Více v důvodové zprávě.

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
vylučuje
v souladu s § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, vybraného dodavatele Cizmar Investments s.r.o. IČ: 03342883 z další účasti v tomto
zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
stanovených zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, dle přílohy
č. 1
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, že po vyřazení vybraného
dodavatele a uplynutí lhůty pro podání námitek nebude v tomto zadávacím řízení žádný
účastník, dle přílohy č. 2
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení účastníkovi zadávacího řízení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.01.2020

2. zajistit po uplynutí lhůty pro odvolání proti odeslání Rozhodnutí zadavatele o vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího
řízení na profilu zadavatele
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 14.02.2020
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Důvodová zpráva
Důvod vyloučení:
V rámci tohoto zadávacího řízení zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel 1 nabídku, a to
nabídku účastníka Cizmar Investments s.r.o. Z tohoto důvodu nebylo uskutečněno hodnocení nabídek a
účastník předkládající tuto nabídku byl označen jako vybraný dodavatel.
Nabídka vybraného dodavatele Cizmar Investments s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele uvedené ve
Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci.
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, v článku 8 (Obchodní podmínky)
požaduje mimo jiné následující:
Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy, který je zpracován ze strany
zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD), a který musí být ze
strany účastníka akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení
smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o účastníkovi, ceny díla a jím pověřených osob k provádění
díla.
Dále, dle téhož článku, měl dodavatel v případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp.
v návrhu smlouvy, možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě
a způsobem uvedeným v čl. 13.1 Písemné dotazy.
Účastníci byli rovněž ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci informováni (článek 15,
Závěrečná ustanovení), že nesplnění podmínek účasti, resp. zadávacích podmínek či nedoložení jejich
splnění, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Vybraný dodavatel Cizmar Investments s.r.o. předložil v rámci své nabídky návrh smlouvy o dílo, který
nebyl zpracován ze strany zadavatele a nebyl součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel
Cizmar Investments s.r.o. tím tedy nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě
k podání nabídky a zadávací dokumentaci.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, zadavatel vylučuje vybraného dodavatele Cizmar Investments s.r.o. z
další účasti v tomto zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku.
Více viz příloha č. 3 Zápis z jednání hodnotící komise, který je neveřejný.
Zadávací dokumentace nebyla upravena a bude po dohodě se zástupci ZOO Liberec vzápětí zveřejněna
znovu. V rámci schvalovacího procesu jsou v jiném materiálu předloženém Radě města Liberec
připraveny ke schválení podmínky k vypsání nového zadávacího řízení.
Nové zadávací řízení může být uveřejněno po uplynutí zákonné odvolací lhůty.
Postup ve věci zrušení zadávacího řízení byl konzultován s Ing. Štěpánem Ovádkem, referentem
oddělení veřejných zakázek odboru právního a veřejných zakázek.

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozhodnutí o vyloučení
Příloha č. 2 Rozhodnutí o zrušení
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
___________________________________________________________________________________________
PR/MS 44/19
CJ MML xxxx/20

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení:

„Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti
- část 1“
Na základě doporučení hodnotící komise a
v souladu s usnesením rady města č. xxxx/2020 ze dne xx.xx.2020
v y l u č u j i

ú č a s t n í k a

Cizmar Investments s.r.o., IČ: 03342883
se sídlem: Generála Svobody 24/107, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.

Důvod vyloučení:
V rámci tohoto zadávacího řízení zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel 1
nabídku, a to nabídku účastníka Cizmar Investments s.r.o. Z tohoto důvodu nebylo
uskutečněno hodnocení nabídek a účastník předkládající tuto nabídku byl označen jako
vybraný dodavatel.
Nabídka vybraného dodavatele Cizmar Investments s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele
uvedené ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci.
Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, v článku 8 (Obchodní
podmínky) požaduje mimo jiné následující:
Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy, který je zpracován ze
strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD), a který
musí být ze strany účastníka akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě
těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o účastníkovi, ceny díla a jím
pověřených osob k provádění díla.
Dále, dle téhož článku, měl dodavatel v případě nejasností v obsahu obchodních podmínek,
resp. v návrhu smlouvy, možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 13.1 Písemné dotazy.

Účastníci byli rovněž ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci informováni (článek
15, Závěrečná ustanovení), že nesplnění podmínek účasti, resp. zadávacích podmínek či
nedoložení jejich splnění, může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Vybraný dodavatel Cizmar Investments s.r.o. předložil v rámci své nabídky návrh smlouvy o
dílo, který nebyl zpracován ze strany zadavatele a nebyl součástí zadávací dokumentace.
Vybraný dodavatel Cizmar Investments s.r.o. tím tedy nesplnil zadávací podmínky stanovené
zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel vylučuje vybraného dodavatele Cizmar
Investments s.r.o. z další účasti v tomto zadávacím řízení na podlimitní veřejnou
zakázku.
V Liberci dne xx. xxxxx 2020

Za zadavatele: ……..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
___________________________________________________________________________________________
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CJ MML xxxxxx/20

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti
- část 1“
Na základě usnesení rady města č. xxx/2020 ze dne xx.xx.2020
rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Odůvodnění

Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 16. ledna 2020 do 10:00 hod., byla elektronicky na
profil zadavatele doručena 1 nabídka. Z tohoto důvodu nebylo uskutečněno hodnocení nabídek
a účastník předkládající tuto nabídku byl označen jako vybraný dodavatel. Nabídka vybraného
dodavatele byla posouzena hodnotící komisí, vyřazena a vybraný dodavatel byl následně
vyloučen. Po uplynutí lhůty pro podání námitek nebude v tomto zadávacím řízení žádný
účastník.
Na základě výše uvedeného a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel ruší zadávací řízení.

V Liberci dne xxx. xxxxx 2020

Za zadavatele: ……..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec

