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tel. 482317915,

PíSEMNÁ
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12 Šimonovice,

IČ 00671886

IDOS: xh6jdrq, e-mail: simonovice@volny.cz

ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

sepsaná v rámci veřejné

zakázky

"ÚZEMNí PLÁN ŠIMONOVICE"
vypsané ve zjednodušeném

podlimitním

řízení dle § 38 zákona.
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PfSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

"Územní plán Šimonovice"

A. Identifikační

údaje zadavatele

Název zadavatele

Obec Šimonovice

Sídlo

Minkovická 70,46312 Šimonovice

IČ

Fax

00671886
+420482317916
+420482317914

Kontaktní osoba

Ing. Leona Vránová, starostka obce

Telefon

B. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování územního plánu Šimonovice (dále jen "územní plán"),
dle Zadání pro zpracování územního plánu Šimonovice (viz příloha A) v souladu s § 43 až § 54
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
"stavební zákon").
Řešené území obce Šimonovice je tvořeno celým správním územím obce obsahující 3 katastrální
území (Minkovice, Rašovka, Šimonovice) o celkové rozloze 719 ha a počtu obyvatel 949 (údaj k
31.12.2012 dle ČSÚ).

v

průběhu pořízení územního plánu budou dále řešeny požadavky, které vyplynou z procesu
pořizování a projednávání územního plánu, půjde především o požadavky:
• zadavatele - Obec Šimonovice,
• pořizovatele územně plánovací dokumentace - Magistrát města Liberec, odbor hlavního

architekta.
Předmět zakázky je členěn do následujících etap:
I. etapa - Návrh územního plánu pro společné jednání v souladu se zadáním ÚP.
II. etapa - Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání v souladu s pokyny Magistrátu
města Liberec, odboru hlavního architekta (dále jen "pořizovatel"),
spolupráce na vyhodnocení
stanovisek a připomínek k "návrhu" územního plánu po společném jednání dle stavebního zákona.
III. etapa - Úprava návrhu územního plánu pro případné opakované veřejné projednání v souladu s
pokyny pořizovatele, spolupráce na vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k "návrhu"
územního plánu po veřejném projednání dle stavebního zákona.
IV. etapa - Územní plán pro vydání v zastupitelstvu obce (čistopis) v souladu s pokyny pořizovatele,
spolupráce na vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k "návrhu" územního plánu po
veřejném projednání, nebo po případném opakovaném veřejném projednání dle stavebního
zákona a v podobě vhodné pro vložení do evidence územně plánovací činnosti
C. Cena sjednaná ve smlouvě
Zadávací řízení bylo zrušeno - smlouva nebyla uzavřena.
D. Identifikační

údaje vybraného

uchazeče

Zadávací řízení bylo zrušeno - smlouva nebyla uzavřena.
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"Územní plán Šimonovice"

E. Identifikační

údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

F. Identifikační

údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

G. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadavatel vypsal veřejnou zakázku "Územní plán Šimonovice" ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 38 zákona, tedy vyzval písemnou výzvou 5 zájemců k podání nabídky a prokázání
splnění kvalifikace. V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel zjistil, že v rámci zadávacího
řízení došlo v několika případech k porušení postupu předepsaného zákonem. Zadavatel v rozporu
s ustanovením § 38 odst. 1 zákona nezveřejnil na profilu zadavatele písemnou výzvu po celou dobu
trvání lhůty pro podání nabídek, jedná se o porušení zásad dle § 6 zákona, které má zadavatel
povinnost dodržovat, tedy zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadavatel dále v zadávací dokumentaci stanovil, že lhůta pro podání nabídek končí 26.08.2013
v 16:00 hod., otevírání obálek bylo stanoveno na 26.08.2013 v 17:00 hod. V tomto případě
zadavatel porušil § 71 odst. 4 zákona, který stanoví, že otevírání obálek musí být zahájeno ihned
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel současně na základě zaslaných připomínek
k zadávací dokumentaci konstatuje, že v závazném návrhu smlouvy, který byl nedílnou součástí
zadávacích podmínek, byla nalezena řada formálních chyb a text smlouvy je ve vztahu ke
zpracovateli nevyvážený. Úprava závazného návrhu smlouvy by znamenala úpravu zadávacích
podmínek, zadavatel by byl v tomto případě povinen prodloužit dle § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro
podání nabídek, neboť se jedná o změnu zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných
dodavatelů.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel konstatuje, že se jedná o případy, kdy zadavatel
již nemá možnost přijmout opatření k nápravě, kterým by uvedené porušení zákona napravil,
proto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmo e) zákona ruší zadávací řízení veřejné zakázky
"Územní plán Šimonovice", neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
V Liberci dne 16.08.2013

z davatele
Ing. Leona Vránová
starostka obce
OBEC ŠlMONOVICE
Minkovickó 70

A63 12 Š'MONOYI1Ď
IČ: 00671886
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