
 

 

 
 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55  Brno 
 
na vědomí: 
Městská část Praha 8 
 
Doručeno datovou schránkou 

Praha, 23. září 2013 
 
Věc:  Doplnění podnětu k přezkoumání úkonů Zadavatele, konkrétně obsahu zadávací dokumentace – 
veřejná zakázka Stavební úpravy koupaliště „Ládví“ – ev. č. 345397 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás s doplněním podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Městská část Praha 8, 
IČ: 00063797 (dále jen ,,Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky „Stavební úpravy koupaliště "Ládví" na k.ú. Kobylisy, 
Praha 8” ev. č. v informačním systému veřejných zakázek 345397, jež byl Vašemu úřadu zaslán dne 17.6.2013, 
kterým jsme nadepsaný úřad upozornili na dle našeho názoru nezákonný postup Zadavatele  v rámci zadávacího 
řízení, resp. pak obsahu zadávací dokumentace. (1) 
 
S ohledem na skutečnost, že Zadavatel učinil dne 21.6.2013 dílčí změnu v zadávací dokumentaci (2), podrobili 
jsme obsah změněné zadávací dokumentace opětovnému přezkumu a dospěli jsme k následujícím zjištěním: 
 

i)         pokud se týká námi vytýkaných vad zadávací dokumentace spočívajících ve vágních ustanovení 
v rámci subkritéria 1)  k dílčímu hodnotícímu kritériu „kvalita návrhu organizačního a procesního 
zajištění předmětu zakázky“ tyto nebyly Zadavatelem odstraněny ani v upravené podobě 
zadávací dokumentace 

 
ii)         v bodě č. 12 změněné zadávací dokumentace Zadavatel požaduje po uchazečích poskytnutí jistoty ve 

výši 2.000.000,- Kč, a to v podobě složení předmětné peněžní částky na účet Zadavatele. Dle § 67 
zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pak může Zadavatel 
stanovit výši jistoty v absolutní částce do 2% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přitom dle bodu č. 4 zadávací dokumentace dosahuje částky 
ve výši 53.883.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH se pak jedná o částku ve výši 65.198.430,- Kč. 
V případě, že by se vycházelo z hodnoty veřejné zakázky bez DPH, představovala by jistota ve výši 
2.000.000,- Kč 3,712% předpokládané hodnoty veřejné zakázky a v případě, že by se vycházelo 
z hodnoty veřejné zakázky s DPH, představovala by jistota ve výši 2.000.000,- Kč 3,O68% 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S ohledem na uvedené je tak zcela zřejmé, že Zadavatel při 
stanovení výše jistoty postupoval v rozporu s § 67 odst. 1 a násl. ZVZ, když po uchazečích požaduje 
jistotu v nezákonné výši. Máme za to, že Zadavatel tímto svým postupem porušil povinnost, jež je mu  
uložena § 6 ZVZ, který stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

 
 

Výkon dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů, při kterém se 
přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace, je v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z výše uvedených důvodů 
podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
rozhodl o tom, zda Zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem ještě před 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.  
 



 

 

 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 
 
 
S pozdravem    
 
 
                                                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                              Oživení, o. s.  
                      Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace VZ – Koupaliště Ládví 
Příloha č. 2 – Dílčí změna zadávací dokumentace VZ – Koupaliště Ládví 
 

 


