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Odpověď na dotaz dle zákona č.

106/ 1999Sb.

Vážený pane
Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 3. 2. 2022 Vaši žádost o
poskytnutí informací a jejího doplnění ze dne 20. 2. 2022 ve znění:
a.

Co

bylo přı'činou zrušení tohoto https://www.e-zakazky.czávroﬁl-zadavatele/e398a2a0-bebc-

4bab-923 0-2db9b53eb9I d/zakazka/P21 V00000011 výběrového řízení.
b. Kdo o zrušení rozhodl a jak rozhodnutí zdůvodníl, poskytněte důvodovou zprávu pro radu
města.
https.“//www.e-Zakazky.czřvroﬂlKolik
město
za přípravu
řízení
výběrového
zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d/zakazka/P2I V00000011
zaplatilo
a
c.

jakému dodavateli.
d. Proč bylo původní zadávací

řízení vypsáno jako ,,zjednodušené podlimitní řízení“
https://www. e-zakazky. cz/proﬁl-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-923 0-

2db9b53eb9Id/zakazka/P21V00000011 a proč je nové výběrové řízení httpS.`//www.ezakazky. cz/profi l-zadavatele/e3 98a2a0-bebc-4 bab-923 0-2db9b5 3 eb91 d/zakazka/P22 V00000002
vypsáno jako ,, otevření řízení“. Poskytně důvodovou zprávu pro radu města k této věci.
e. Z jakého důvodu je uvedena podmínka nejvyšší fakturace v roce 2022 a jak vysoká je tato
částka, když celková předpokládaná cena není ve výborovém řízení uvedena.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
a.

Co

bylo příčinou zrušení tohoto https://www.e-zakazky.czmroﬂl-zadavatele/e398a2a0-bebc-

4bab-9230-2db9b53eb91d/zakazka/P21 V00000011 výběrového
Viz odpověď b.
b.

Kdo o

řízení.

Zrušení rozhodl a jak rozhodnutí zdůvodnil, poskytněte důvodovou zprávu pro radu

meˇSta.

O zrušení rozhodla Rada města Lysá nad Labem.
Důvodová zpráva:
Rada města dne 9.
stavební práce

11. 2021 na základě usnesení č. 587 vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na
„Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K.“ zadávanou ve zjednodušeném

podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále také ,,ZZVZ“).
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky včetně všech příloh byla dne 12. 11. 2021
zveřejněna na proﬁlu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro
podání nabídek byla stanovena do 9. 12. 2021 11:00 hodin. Ve lhůtě pro podání nabídek byla
doručena 1 nabídka. Průběh Komise na svém jednání dne 9. 12. 2021 provedla proces otevírání
nabídek a zároveň se usnesla, že odloží proces posouzení a hodnocení nabídky, když je v
zadávacím řízení jediný účastník. Dle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ platí, že zadavatel může
(nemusí) zadávací řízení zrušit, pokud je V zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. S
ohledem na skutečnost, že je zájem realizovat také 2. etapu této části díla, doporučuji Radě města
zrušit výše uvedené zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, a začít pracovat na přípravě
nových zadávacích podmínek, které budou zahmovat, jak první, tak druhou etapu díla. Z pohledu
ZZVZ tvoří první a druhá etapa jeden funkční celek, když mezi jednotlivými plněními je dána
věcná, funkční, ale i časová a místní souvislost. V daném případě se bude jednat O veřejnou
zakázku nad 50 mil. Kč bez DPH, což znamená, že se bude muset zadat V jiném typu zadávacího
řízení, tj. např. delší lhůty pro podání nabídky, předkládání dokladů O kvaliﬁkaci již v nabídce
(nyní bylo dostačující předložit pouze čestné prohlášení, že dodavatel kvaliﬁkaci splňuje a
doklady předkládal až vybraný dodavatel před podpisem smlouvy). Pro město to bude znamenat
jeden zhotovitel celého díla, což je vždy ve ﬁnále výhodnější, např. z pohledu koordinace plnění
jednotlivých dodavatelů, provázanosti dílčích plnění S návaznosti na Omezení možnosti uplatnit
odpovědnost za vady dílčích plnění atd. Dle § 128 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen do 3
pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení O zrušení
zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení. Pro úplnost uvádím, že proti rozhodnutí
zadavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 a § 242 ZZVZ. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení.
Usnesení: zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce pavilonu
E v ZS J .A.K.“, v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, dle předloženého návrhu.
řı'zení
za přípravu
Kolik
město
https://www.e-zakazky.czÁDroﬂlvýběrového
zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-923 0-2db9b53eb91d/zakazka/P21 V00000011
zaplatílo
a
c.

jakému

dodavateli.

Zaplacena byla částka ve výši 48. 400

Proč bylo původní zadávací

Kč dodavateli Quantum,

s.r.o.

vypsáno jako ,,zjednodušené podlimitní řízení“
https://www. e-zakazky. cz/proﬁl-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-923 02db9b53eb9ld/zakazka/P21V00000011 a proč je nové výběrové řízení lıttpS.`//www.ezakazky. cz/proﬁ l-zadavatele/e3 98a2a0-bebc-4 bab-923 0-2db9b5 3 eb91 d/zakázka/P22 V00000002
vypsáno jako otevření řízení“. Poskytně důvodovou zprávu pro radu města k této věci.
Viz odpověď b.
d.

řízení

,,

e.

Z jakého důvodu je

uvedena podmínka nejvyšší fakturace v roce 2022 a jak vysoká je tato
výborovém řízení uvedena.
2022 vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti O informaci S č. j. MULNL-

částka, když celková předpokládaná cena není ve

Dne

18. 2.

KÚ/9147-2/2022/zęxn.

lng.

Alena Novotná
tajemnice

