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Název veřejné zakázky
Zakázka dělená na části
Zadavatel
Sídlo
IČO
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Systémové číslo VZ
Datum zahájení VZ
Předpokládaná hodnota
Režim

Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
A stavební úpravy objektu
B vybavení nábytkem
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
00261238
Jaroslav Hrouda, primátor města
Z2020-036096
P20V000000245
14. 10. 2020
89 7000 Kč bez DPH
A – 84 mil. Kč bez DPH
B – 5,7 mil. Kč bez DPH
Podlimitní – otevřené řízení

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 20 20B 36 01 ze dne 18.11.2020 zadávací řízení k veřejné zakázce
s názvem „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“.
Odůvodnění
Zadavatel dne 14.10.2020 zveřejnil zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
dělené na části s názvem Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice.
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Do 5.11.2020 obdržel zadavatel 17 samostatných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
obsahující celkem 52 otázek. Tyto otázky směřují převážně k projektové dokumentaci včetně
položkového soupisu prací. Byly zveřejněny odpovědi k prvním 12 žádostem, kterými se
doplnila výkresová část a zároveň se několikrát obměnil položkový soupis prací k ocenění,
kterým je tvořena nabídková cena. Společně s odpověďmi k dotazům byla již i prodloužena
lhůta pro podání nabídek z původního termínu 18.11.2020 do 7.12.2020. Jedna s žádostí o
vysvětlení zadávací dokumentace směřuje k některým ustanovením zadávací dokumentace,
zejména smlouvy o dílo. V dalších žádostech o vysvětlení bude muset být opakovaně měněn
položkový soupis prací.
Vzhledem ke shora uvedenému velkému množství dotazů a velkému množství oprav
projektové dokumentace, které již byly zveřejněny a opakovaně opravovány, zadavatel
považuje tyto okolnosti, které se mohou po tomto velkém množství změn jako zmatečné a
můžou vnést následně do nabídek účastníků nepřesnosti a nesrovnalosti, které by bylo možné
jen obtížně v rámci případného objasnění nabídek zhojit, za důvody hodné zvláštního zřetele
a rozhodl o zrušení této veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Jinými slovy se projektová dokumentace tvořící zadávací dokumentaci předmětné veřejné
zakázky ukázala na základě dotazů uchazečů, že vykazuje dílčí vady a je nezpůsobilá k tomu,
aby vymezovala v dostatečných podrobnostech zadávací podmínky pro účast dodavatelů
v zadávacím řízení dle ust. § 36 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel tak není schopen bez zásadnějších
změn zadávací dokumentace odstranit její vady a jediným řešením v nastalé situaci je
zadávací řízení zrušit, neboť v případě pokračování v zadávacím řízení by mělo za následek
porušení ZZVZ ze strany zadavatele tím, že by neposkytl dodavatelům zadávací podmínky
v nezbytných podrobnostech pro účast v zadávacím řízení.
Ke zrušení veřejné zakázky dochází ve fázi lhůty pro podání nabídek s tím, že po revizi
zadávací dokumentace, zejména výkresové části a položkového výkazu výměr bude zakázka
opakovaně zveřejněna.

Ing. Jiří Anděl CSc.
Digitální podpis:
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Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor
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