PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

Název Zadavatele:

Město Kroměříž

Adresa sídla:

Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO:

00287351

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

Název veřejné zakázky:

„RESTAUROVÁNÍ SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – RIEGROVO NÁMĚSTÍ,
KROMĚŘÍŽ“

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní režim, otevřené řízení

Cena sjednaná ve smlouvě:

Irelevantní, zadávací řízení bylo zrušeno

Předmět veřejné zakázky:

Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení:

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější
Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní
památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že
plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací
dokumentace
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv. Za důvody hodné zvláštního zřetele zadavatel
považuje ekonomické důvody týkající se financování veřejné zakázky.
Zadavatel ztratil možnost financování předmětné veřejné zakázky z
Ministerstva kultury.
Zadavatel přijal námitky, které zadavatel odmítl, následně ÚOHS oznámil
zadavateli, že byl podán podnět a vyzval zadavatele k vyjádření. Ačkoliv
zadavatel trval na rozhodnutí o námitkách, musel přistoupit ke zrušení
zadávacího řízení. Důvodem bylo časové prodlení díky podaným námitkám,
podnětu k ÚOHS a ztráty možnosti financování předmětné veřejné zakázky.
Poř
adí
nab
ídky

Účastník

Adresa sídla

Hodolanská 805/30,
Hodolany, 779 00 Olomouc
Seznam účastníků zadávacího
Agentura
"Jan Praha 3, Bořivojova 2421/17,
2.
řízení:
Zrzavý", spol. s r.o.
PSČ 13000
Mgr. Ladislav
Blažejské náměstí 91/14,
3.
Werkmann
779 00, Olomouc
1. SOCHAŘI,v.o.s.

IČ

25391321
26153777
12678171
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Zámečnická 90/2, Brno27720993
město, 602 00 Brno
Agentura
"Jan Praha 3, Bořivojova 2421/17,
2.
26153777
Zrzavý", spol. s r.o.
PSČ 13000
Dodavatel Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o. nesplnil zadávací podmínky
řádně a v požadovaném rozsahu. Dodavatel ve své nabídce nepředložil
oceněný výkaz výměr v požadovaném rozsahu dle zadávací dokumentace.
Dodavatel ocenil pouze celkové položky (oranžově označeny), které neměl
dodavatel doplňovat (v poznámce VV bylo uvedeno „*barevná pole
nevyplňovat“). Dodavatel zasáhl do výkazu výměr takovým způsobem, kdy
neocenil vůbec jednotlivé položky (sloupec označen „Cena položky bez
DPH“) a smazal vložené vzorce. Dodavatel svým postupem rezignoval na
požadavky stanovené v kap. 8 zadávací dokumentace a ve výkazu výměr.
4. MALANG s.r.o.

Seznam vyloučených
účastníků zadávacího řízení:

Odůvodnění vyloučení:

Označení dodavatele, s nímž
byla uzavřena smlouva:
Odůvodnění výběru:
Označení poddodavatelů
vybraného dodavatele:
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků
při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých opatření
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí
na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:
Podpis oprávněné osoby
zadavatele:

Irelevantní, zadávací řízení bylo zrušeno

Irelevantní, zadavatel realizoval
certifikovaného el. nástroje E-ZAK.

zadávací

řízení

prostřednictvím

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

Předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek, který nelze rozdělit na
části.

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

Mgr.
Jaroslav
Němec

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslav Němec
Datum:
2020.06.18
10:04:09 +02'00'
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