Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:
Č. j.:

Mgr. Zuzana Troníčková
267 994 468
zuzana.tronickova@sfzp.cz
9. 9. 2021
SFZP 128844/2021

Oživení z.s.
Mgr. Marek Zelenka, LL.M.
Muchova 13
160 00 Praha 6

Odpověď na Žádost o stanovisko dotačního orgánu
Dovolte mi tímto reagovat na Vaši žádost ze dne 17. 8. 2021, kterou Státní fond životního prostředí ČR
jako dotační orgán (dále jen „SFŽP ČR“) obdržel a přezkoumal. K tomuto Vám sděluji následující.
V nastíněném modelovém příkladu zadavatele Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01
Šumperk, IČO: 00303461 (dále jen „Zadavatel“) a jím zadávané podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s evidenčním číslem Z2021-003754 a s názvem: „Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk - snižování
energetické náročnosti“ (dále jen „Zakázka“) se ztotožňujeme se závěrem Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“).
V rámci přípravy veřejné zakázky, resp. před jejím vyhlášením dle našeho názoru neexistují žádné známky
možného střetu zájmů. V předmětné Zakázce byla řádně nastavena lhůta pro podání nabídek, která byla
i prodlužována na základě vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel dále obdržel nabídku od
5 účastníků řízení, což nesvědčí o tom, že by zadávací podmínky byly připraveny na míru jednomu
dodavateli, ani že by byly nastaveny nepřiměřeně či diskriminačně. Hodnocení bylo postaveno pouze na
nejnižší nabídkové ceně, takže jej nebylo možné ovlivnit subjektivním hodnocením členů hodnoticí
komise. Dle předložených podkladů ani nebyl pan Martin Hožďora, u kterého dle Vašeho vyjádření
existuje střet zájmů, členem hodnoticí komise.
V průběhu zadávacího řízení se vybraným dodavatelem stala společnost PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 471
53 903, se sídlem Rapotín 824, PSČ 788 13 (dále jen „PRUMHOR“). Vybraným dodavatelem se však stala
až po vyloučení první nabídky v pořadí dle nastaveného hodnocení (DACH-IZOL s.r.o., se sídlem
Šumperská 941, Uničov), která dle oznámení o vyloučení neobjasnila nabídku ohledně doplnění
o certifikáty nebo POV materiálů skladby zateplovacího systému, jak bylo požadováno ve Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 2 dotaz č. 6.
Z vyjádření ÚOHS je zřejmé, že měl k dispozici i čestné prohlášení pana Hožďory, že nepřipravoval
nabídku vybraného dodavatele, ani zadávací dokumentaci na straně Zadavatele a nebylo mu známo, že
se společnost PRUMHOR bude zadávacího řízení účastnit.
Domníváme se, že jednáním pana Martina Hožďory dle našeho názoru nedošlo v předmětném
zadávacím řízení k situaci, kterou by bylo nutné postihnout finanční opravou z důvodu porušení právních
předpisů upravujících střet zájmů.
S pozdravem
Ing. Petr Valdman
Ředitel Státního fondu životního prostředí
(dokument je podepsán elektronicky)
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