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Důvodová zpráva 

 

Usnesením zastupitelstva města č. 240/09 ze dne 26.11.2009 byl schválen záměr realizace 
projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a soukromého sek-
toru – PPP projekt. Následně schválila rada města dne 29.9.2010 usnesením č. 657/2010 
v rámci projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru – PPP projekt – vypsání prvního kola řízení na prokázání kvalifikace a rovněž 
kvalifikační dokumentaci a oznámení o zakázce pro zahájení řízení.  

V rámci přípravy tohoto projektu bylo dne 26.10.2010 uveřejněno v Informačním systému o 
veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 60051897 zahájení 
užšího zadávacího řízení na nadlimitní stavební veřejnou zakázku s názvem „Výstavba a pro-
voz mateřské školy formou PPP“, přičemž byla stanovena lhůta pro podání žádostí o účast do 
6.12.2010 – 16.00 hod. a zadavatel vydával uchazečům kvalifikační dokumentaci. 

Vymezení předmětu veřejné zakázky, uvedené v kvalifikační dokumentaci, vycházelo z dří-
vějších rozhodnutí zadavatele o předmětu této veřejné zakázky. V průběhu lhůty pro podávání 
žádostí o účast však bylo zjištěno, že požadovaný předmět plnění musí vykazovat některé 
odlišnosti od původně uvažovaného předmětu. Tyto změny se dotýkají rozsahu služeb, které 
měl vybraný uchazeč po dobu trvání veřejné zakázky zajišťovat. 

Teprve v průběhu zadávacího řízení se stalo zjevným, že přehled služeb, které má vybraný 
uchazeč zadavateli poskytovat, musí být užší, než předpokládá čl. 4.2., resp. příloha č. 4 kva-
lifikační dokumentace. Na základě analýzy uvedené situace se jeví jako zřejmé, že situaci 
v současnosti nelze vyřešit tím, že okruh služeb bude nově definován, kvalifikační dokumen-
tace bude upravena a bude stanovena nová lhůta pro doručení žádostí o účast podle § 39 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), 
jelikož původně stanovená lhůta již uplynula a žádosti o účast byly již doručeny. Pokud by 
zadavatel dále pokračoval v zadávacím řízení a modifikoval původně předpokládaný předmět 
plnění, vystavoval by se tím riziku takového porušení ZVZ, které by mohlo mít za následek 
spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ. Protože nelze po zadavateli po-
žadovat, aby dále postupoval v zadávacím řízení a dopouštěl se tak porušování zákona, při-
čemž uvedenou změnu ve vymezení předmětu veřejné zakázky nelze ve stávajícím zadávacím 
řízení zhojit jiným úkonem, jsou tak naplněny předpoklady § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ a zadá-
vací řízení může být zrušeno. 
 


