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Věc:

Podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů / správním deliktu zadavatele Hlavní město
Praha

Na základě zjištění, která jsme učinili v souvislosti se zadáváním některých veřejných zakázek, Vám
zasíláme následující podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů / správním deliktu zadavatele
Hlavní město Praha:
1) název VZ: Zateplení objektu SOŠ a SOU Hostivař (Weilova) - nadlimitní
ev. č. VZ: 60030977
Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky byla nabídková cena, avšak zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek neobsahuje nabídkové ceny jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku a je tedy
neúplná, neboť výsledek soutěže není ničím odůvodněn. Podle informací, které sám zadavatel
zveřejňuje - viz http://zakazky.praha.eu , ev.č. 142968 – přitom první a druhý vítězný uchazeč nabídl
totožné nabídkové ceny. Stanovení pořadí těchto prvních dvou uchazečů v pořadí je tak zcela
neodůvodněné.
Důkaz: zprávou a posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1)
náhledem do http://zakazky.praha.eu/vyhledane.jsp
2) název VZ malého rozsahu:
č. 1 Zajišťování dodržování vyhlášky č. 6/2001 – informační a osvětová činnost
č. 2 Zajišťování dodržování vyhlášky č. 6/2001 – zajišťovací činnost
Jedná se o dvě veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předmět je však totožný. Jakkoli se VZ č. 1 jeví
jako VZ službu spočívající v informační a osvětové činnosti a VZ č. 2 jako VZ na činnost zajišťovacízábrannou, ve skutečnosti např. i předmět VZ č. 1 obnáší eliminaci závadného chování. Obě dvě
veřejné zakázky tak budí dojem účelového rozdělení v rozporu se zákazem daným ustanovením § 13
odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, když součet předpokládaných hodnot přesahuje limit veřejné
zakázky malého rozsahu a jedná se přitom o veřejné zakázky se stejným předmětem, místem a
časovým vymezením plnění. Obě veřejné zakázky navíc realizoval stejný dodavatel.
Důkaz:

výpisem ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek k:
zakázce č. 1 (příloha č. 2)
zakázce č. 2 (příloha č. 3)
k oběma VZ na zajišťování dodržování vyhlášky č. 6/2001;
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náhledem do http://zakazky.praha.eu/detailZakazky.jsp?zakazkaId=124526 ;
náhledem do http://zakazky.praha.eu/detailZakazky.jsp?zakazkaId=125359
3) název VZ malého rozsahu:
č. 1 Výměna a modernizace veřejných hodin
č. 2 Revitalizace veřejných hodin na území Pražské památkové rezervace
Obdobně i zde se jedná o dvě kombinované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky i služby,
jejichž předmět je tentokrát naprosto totožný (jedná se v obou případech o současné dodání nových
a revitalizaci stávajících hodin na zcela totožných místech v Praze), a to navzdory tomu, že se VZ č. 1
na první pohled jeví jako VZ na služby a VZ č. 2 jako VZ na dodávky, jak je nadepsáno ve výpisu ze
zápisu o posouzení a hodnocení nabídek. V obou případech se jedná o kombinované veřejné zakázky
na zcela identické dodávky i služby. Oboje dvě veřejné zakázky tak byly účelově rozděleny v rozporu
se zákazem daným ustanovením § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Součet předpokládaných
hodnot opět přesahuje limit veřejné zakázky malého rozsahu a zároveň obě veřejné zakázky realizuje
totožný dodavatel.
Důkaz:

výpisem ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek k:
zakázce č. 1 (viz. příloha č. 4)
zakázce č. 2 )viz. příloha č. 5)
náhledem do
http://zakazky.praha.eu/detailZakazky.jsp?zakazkaId=124870 ;
náhledem do
http://zakazky.praha.eu/detailZakazky.jsp?zakazkaId=124871

název VZ:
č.1 Návrh řešení a příprava IS Městské policie HMP
ev. č. 142291
počet oslovených zájemců: 3
č.2 Provedení finančních kontrol a kontrol plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků na
vybraných příspěvkových organizacích a městských částech hl. m. Prahy
ev. č. 142530
počet oslovených zájemců: 0
č.3 Doplnění diskové kapacity pole v datovém centru MHMP
ev. č. 143419
počet oslovených zájemců: 3
č.4 Výměna oken a oprava zámečnických konstrukcí na balkonech - Vraňanská 669-672, 676, 677,
679, Praha 8 – Bohnice
ev. č. 143693
počet oslovených zájemců: 2
č.5 Servery pro Integrační platformu
ev. č. 143710
počet oslovených zájemců: 2
Posledně jmenované veřejné zakázky byly zadány v rozporu s § 38 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách. Jednalo se o zjednodušená podlimitní řízení, ve kterých však zadavatel v rozporu se
zákonem oslovil méně než pět zájemců.
Důkaz: náhledem do http://zakazky.praha.eu
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Současně s tímto podnětem zároveň žádáme o vyrozumění, jakým způsobem byl tento podnět ze
strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyřízen.
S pozdravem
Mgr. Martin Kameník
Oživení, o.s.
martin.kamenik@oziveni.cz

Přílohy:
Příloha č. 1: kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k VZ ev. č.: 60030977;
Příloha č. 2: kopie informace o předmětu VZ malého rozsahu – Zajišťování dodržování vyhlášky č.
6/2001- informační a osvětová činnost;
- Příloha č. 3: kopie informace o předmětu VZ malého rozsahu - Zajišťování dodržování vyhlášky č.
6/2001, prosinec 2009;
- Příloha č. 4: kopie výpisu ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek k VZ malého rozsahu na
výměnu a modernizaci veřejných hodin;
- Příloha č. 5: kopie výpisu ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek k VZ malého rozsahu na
revitalizaci veřejných hodin na území Pražské památkové rezervace.
-
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