ZRUŠENÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
USNESENÍM RADY MĚSTA DNE 18. 11. 2020 ČJ. 895/2020/OF
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE
PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

P20V00000054

Odůvodnění:
RM dne 19. 10. 2020 usn. čj. 864/2020/OF schválila vyhlášení VŘ na podlimitní veřejnou
zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou na období od 1. 1.
2021 – 31. 12. 2022, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“).
Zadavatel pochybil, když nedodržel § 44 odst. 1 ZZVZ tím, že nevymezil předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž tento postup mohl
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zároveň nestanovil předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. ZZVZ.
Ve Výzvě k předložení nabídky na veřejnou zakázku a v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky zadavatel nestanovil, jaká část ceny předmětu plnění (nabídkové ceny) připadne na
odměnu makléři, kterým je společnost Petrast a.s., IČ: 269 06 538, se sídlem nám.
Republiky 383/44, 59101 Žďár nad Sázavou (dále jen „makléř“). Uvedený makléř má přitom
se zadavatelem uzavřenou smlouvu ze dne 30. 11. 2015, na jejímž základě je mu coby
zmocněnci vyplácena odměna „ve výši zprostředkovatelské provize, zpravidla obsažené
v předepsaném pojistném dle pojistné smlouvy“. Provize makléře tak tvoří část
předpokládané hodnoty veřejné zakázky a zadavatel byl povinen ji uvést, neboť dodavatelé
bez její znalosti (alespoň procentuální) nemohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.
Vzhledem k tomu, že zadavatel tak zjevně při tvorbě zadávacích podmínek porušil shora
uvedená ustanovení ZZVZ a doposud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku,
přistoupil zadavatel k opatření nápravě ve smyslu § 49 odst. 1 ZZVZ spočívajícím ve zrušení
zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ jak je uvedeno v příloze
Žďár nad Sázavou, dne 23. 11. 2020
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