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Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a
nová kanalizační přípojka pro areál
Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
00261238
Jaroslav Hrouda, primátor města
Z2019-008453
P19V00000079
13.3.2019
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Podlimitní – otevřené řízení
stavební práce

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Zadavatel – statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
v souladu § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
RUŠÍ
usnesením č. RM 19 09 36 09 ze dne 14.5.2019 zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem
„Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál
Společenského domu Střelnice“.
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Odůvodnění
Dne 6.5.2019 obdržel Zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele námitky účastníka
ZEMPRA DC s.r.o. proti rozhodnutí o vyloučení účastníka.
Zadavatel vyloučil stěžovatele z důvodu, že součástí nabídky nebyl elektronický položkový
soupis prací obsahující ocenění stavebního objektu „Nová kanalizační přípojka“, který byl na
profilu zadavatele označen výkaz výměr-1593-2-17-Strelnice - NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
[zadání].xlsx.

Účastník se domáhal zrušení vyloučení a zařazení jeho nabídky zpět do hodnocení z důvodu,
že položkový soupis prací s výše uvedeným stavebním objektem byl na profilu zadavatele
označen jako nedostupný.
Zadavatel prověřil skutečnost, zda je položkový soupis prací přístupný a musel v tomto bodě
konstatovat, že ze strany zadavatele byl položkový soupis prací na profilu zadavatele
dostupný, avšak pro dodavatele byl předmětný položkový soupis prací jako soubor opravdu
nedostupný. Viz obr.

Po provedení úpravy položkového soupisu prací dne 22.3.2019 u dvou stavebních objektů
byly vloženy opravené položkové soupisy prací, kdy jak je patrné ze shora uvedeného obrázku
byl jeden stavební objekt řádně publikován a druhý bohužel nikoliv.
Nikdo z účastníků zadávacího řízení na tuto skutečnost neupozornil. Vzhledem k tomu, že se
jedná o stavební objekt v hodnotě cca 300 tis. Kč bez DPH, není možné v zadávacím řízení
dále pokračovat, neboť v zadávacím řízení se vyskytla vada, která neumožňuje účastníkům
řádně podat nabídku. Zadavatel rozhodl o vyhovění námitce stěžovatele.
Rada města dne 14.5.2019 provedla revokaci unesení č. RM 19 08A 36 03 ze dne 25.4.2019
v plném znění, a to usnesením č. RM 19 09 36 09 a zároveň vzhledem k tomu, že nelze
provést opatření vedoucí k nápravě stavu, rozhodl zadavatel o zrušení tohoto zadávacího
řízení dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Následně bude tato veřejná zakázka znovu vyhlášená.

Digitálně podepsal
Jaroslav Hrouda
16.05.2019 10:56
Jaroslav Hrouda
primátor
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