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.
5. schůze rady města dne: 03.03.2020
Bod pořadu jednání: 15
Zrušení zadávacího řízení zpracování investiční studie modernizace domu Vrchlického – Na
Valech
Stručný obsah: V rámci veřejné zakázky s názvem „Zpracování energetického návrhu, investiční
studie a studie proveditelnosti k modernizaci bytového domu Vrchlického – Na Valech v Liberci“
předkládáme radě města návrh na zrušení zadávacího řízení z důvodu, že zadavateli nebyla do
konce lhůty pro podání nabídek doručena žádná nabídka.

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

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

Projednáno s:
Zbyněk Karban, Ing., náměstek primátora
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. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, zadávací řízení z důvodu, že nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka, dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na profilu
zadavatele.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 13.03.2020
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Důvodová zpráva
Vzhledem k tomu, že zadavateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 16. 01. 2020 do 12:00
hod. doručena žádná nabídka, postupoval tak, jak je ve výroku přiloženého rozhodnutí uvedeno.
Postup ve věci zrušení zadávacího řízení byl konzultován s Ing. Nikolou Martinetz, vedoucí oddělení
veřejných zakázek odboru právního a veřejných zakázek.
Odbor majetkové správy společně s odborem strategického rozvoje a dotací zváží další postup ve věci
rozvoje objektu, komplikací pro rozvoj je spoluvlastnictví pana P. H., který by musel všechny stavební
úpravy schválit. S ohledem na spoluvlastnickou minulost a na současný vztah města se spoluvlastníkem,
se oprávněně domníváme, že spoluvlastník bude veškeré snahy města negovat, tak jako neguje snahu o
odkoupení jeho bytové jednotky a nereaguje na výzvy ke společnému jednání.
Tento objekt, který je nadále dlouhodobě energeticky neudržitelný, nutně potřebuje koncepční řešení a
zahájení nutných úprav. I s ohledem na politiku sociálního bydlení jsou náklady na energie vynakládané
nájemníky vysoké a mnohdy se je nedaří pokrýt z jejich příjmů. To se negativně odráží na platebních
povinnostech směrem k městu. Vzhledem k problémům s panem P. H. je však řešení v nedohlednu.
Přílohy:
Příloha č. 1 Rozhodnutí o zrušení - Na Valech
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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 47/19
č. j.: CJ MML 020657/20

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

„Zpracování energetického návrhu, investiční studie a studie proveditelnosti
k modernizaci bytového domu Vrchlického – Na Valech v Liberci“.
Na základě usnesení rady města ze dne X. X. 2020 tímto, v souladu s § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon),
rozhoduji o zrušení zadávacího řízení
na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že zadavateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 16. 01. 2020
do 12:00 hod. doručena žádná nabídka, postupoval tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.

Liberec

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

