
Zpráva pro 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
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1.32 Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf 
 

 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 
Odůvodnění: 

Zadavatel město Varnsdorf vyhlásil zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf. Zakázka byla dle zákona vyhlášena 
Oznámením do Věstníku veřejných zakázek a uveřejněna na profilu zadavatele města 
Varnsdorf. Zadavatel obdržel v průběhu lhůty pro podání nabídek žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace od 3 zájemců. Prohlídky místa plnění se zúčastnili 2 společnosti. 
Přesto zadavatel obdržel pouze jedinou nabídku. Po posouzení kvalifikace, požadavků daných 
zadavatelem a zákonem a soupisu prací, byl účastník vyzván k vysvětlení některých položek v 
předloženém rozpočtu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla projektantem stanovena 
na 26.870.596 Kč bez DPH. Předložený rozpočet účastníka je ve výši 33.823.708,93 Kč bez 
DPH. Po vysvětlení účastníka, které je stanoveno do 22. 05. 2020 do 9.00 hodin, bude toto 
zdůvodnění posouzeno a předloženo ZM k rozhodnutí. 

Dotace byla přislíbena za účelem realizace projektu Sběrný dvůr města Varnsdorf, v rámci 

Operačního programu životní prostředí v celkové maximální výši 29 513 240,49 Kč vč. DPH 
z celkových způsobilých výdajů projektu, které byly stanoveny ve výši 34 721 459,41 Kč vč. 
DPH.  

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky je o dost vyšší, je tedy 
nutné, aby ZM schválilo zajištění financování v letech 2020-2021. Nebo rozhodlo o zrušení 
zadávacího řízení z důvodu uvedeném v zadávací dokumentaci, kde si zadavatel vyhradil 
právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 odst. 2. písm. d) zákona, a 
informoval účastníky, že za důvody hodné zvláštního zřetele, tedy důvody ekonomické dle 
zákona bude považovat i situaci, kdy nejlevnější účastník bude mít cenu vyšší než je 
předpokládaná hodnota zakázky – za této situace si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací 
řízení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v 
OPŽP 2014 – 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf“ společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 
00 Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744. 

a dále  



Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 
60838744 na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“ za cenu 33.823.708,93 Kč bez 
DPH a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020-2021. 

a nebo  

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané 
v otevřeném řízení dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 
2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
Sběrný dvůr města Varnsdorf“ a to z důvodu uvedených v § 127 odst. 2. písm. d) zákona, kdy 
za důvody hodné zvláštního zřetele, tedy důvodů ekonomických, pro které  nelze po 
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 
zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

 

 

 


