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Mariánské Lázně 22. 12. 2020

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
vyhotovené v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Evid. Číslo ve VVZ:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000041
Z2020-031046
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)
otevřené řízení (§ 56 ZZVZ)
nadlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku
Common Procurement Vocabulary (CPV):
-kódy rejstříku CPV – hlavní předmět
71000000-8
Architektonické, stavební, technické a inspekční
služby
-další předměty:
71300000-1
Technicko-inženýrské služby
71320000-7
Technické projektování
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ

Město Mariánské Lázně
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky vydává v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 ZZVZ vydává následující
ROZHODNUTÍ:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 ZZVZ ruší rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
ze dne 30. 11. 2020.
ODŮVODNĚNÍ:
Zadavatel obdržel dne 14. 12. 2020 prostřednictvím datové právy námitky účastníka zadávacího řízení proti
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kde se Stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí o výběru
dodavatele a opětovné provedení posouzení a hodnocení nabídek, a to z důvodu chybného neuznání referenčních
zakázek Stěžovatele a chybného uznání referenčních zakázek Vybraného dodavatele a s tím souvisejícího porušení
zásad zadávacího řízení vymezených v § 6, odst. 1 ZZVZ, porušení § 119 odst. 1 ZZVZ a chybné aplikace ust. § 46
ZZVZ.
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Na základě podaných námitek zadavatel opětovně přezkoumal dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž po
přezkoumání dokumentace o zadávacím řízení došel k závěru, že námitky Stěžovatele jsou z části oprávněné a
v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 ZZVZ námitkám částečně vyhověl, přičemž v rozhodnutí o námitkách uvedl,
že se jako opatření k nápravě zruší rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 30. 11. 2020, a zruší se i zadavatelem
provedené hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Zadavatel tedy znovu provede hodnocení nabídek a posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky v souladu
s ust. § 241 ZZVZ. Námitky musí být doručeny zadavateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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