Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

PŘÍLOHA k č.j.: IaD/20/1789/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 02.11.2020
Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz
DOPLNĚNÍ dodatečné informace č. 1, uveřejněné na profilu zadavatele 23.10.2020, k zadávacím
podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Limit veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000053
Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury
v Mariánských Lázních
Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“)
Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené
podlimitní řízení (§ 53 zákona)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:
Text dotazu doručeného datovou schránkou 21. 10. 2020:
Vážení,
žádáme Vás tímto o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a zodpovězení následujících dotazů:
1) Z jakého důvodu přistoupil zadavatel k vyhlášení a zahájení takto významné veřejné zakázky
(předpokládaná hodnota 25.000.000,- K4) o víkendu, konkrétně v sobotu (17.10.2020)?
V rozporu se zákonem to sice není, ale přímo to odporuje principům transparentnosti, a hospodářské
soutěže, které jsou mimo jiné, základním ukazatelem při přidělení dotací z Evropských i tuzemských
dotačních titulů
2) Z jakého důvodu současně neodeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení i do Věstníku veřejných
zakázek tak, aby transparentně informoval co největší počet potenciálních uchazečů ?
Toto mu sice zákon přímo neukládá, ale také mu to umožňuje. Zajistil by tak bezesporu větší publicitu
a konkurenci o soutěži by se tak dozvědělo více potenciálních dodavatelů, kteří by pak velmi
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pravděpodobně podali své nabídky. Což je konec konců elementárním úkolem veřejných zakázek a
veřejných zadavatelů!
3) Z jakého důvodu je u takto významné veřejné zakázky nastavena jen minimální možná lhůta pro
podání nabídek 12 dnů?
Během takto krátké lhůty pro podání nabídek bude mít uchazeč problém, i vzhledem k zákonným
lhůtám i omezením pracovní doby úřadů, získat potřebné doklady bez jejichž dodání bude ze
zadávacího řízení vyloučen.
V kontextu znění ustanovení § 6 odstavců 1 a 2 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
jež se vztahuje na všechny druhy i režimy veřejných zakázek, zde zadavatel evidentně porušuje princip
transparentnosti, přiměřenosti a také je zde stanovením dalších diskriminačních technických
požadavků porušuje zásady rovného zacházení a diskriminace.
Žádost o vysvětlení některých bizarních technických požadavků na nový systém VO, které jsou vyžadovány
zadavatelem v příloze zadávací dokumentace „Povinné technické parametry“ jsou v této chvíli zpracovávány
technickým oddělením a budou zadavateli zaslány neprodleně po jejich vypracování.
Předem děkujeme za zodpovězení těchto dotazů
Odpověď k dotazu č. 1:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázka s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové
infrastruktury v Mariánských Lázních je již opakované. První zadávací řízení je uveřejněno na profilu zadavatele
od 03. 06. 2020. Usnesením č. RM/484/20 ze dne 29. 09. 2020 bylo zadávací řízení zrušeno z důvodu, že po
vyloučení všech účastníků zadávacího řízení v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník.
Opakované zadávací řízení pouze upřesnilo některé technické požadavky zadavatele a odstranilo nedostatky, na
které bylo v rámci prvního zadávacího řízení účastníky poukazováno. Základní podmínky zadávacího řízení jsou
tedy veřejně známé již od 03. 06. 2020.
Odpověď k dotazu č. 2:
Zadavatel zahájil zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele tak,
jak stanovuje zákon; podle platné legislativy: § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Odpověď k dotazu č. 3:
Odpověď na dotaz č. 3 je patrná z odpovědi k dotazu č. l.
S pozdravem
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru
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