Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“
VZ-OI-2020-001
OI

Dne 08.04.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 148/2020 výsledek hodnocení na
podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a uzavření smlouvy
o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě
37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH).
Usnesení č. 271/2020 dne 19. 06. 2020 rada města zrušila rozhodnutí o výběru dodavatele a zrušila
rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice,
IČ 27713130 z důvodu nového posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného
dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“.
Dne 19.06.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 272/2020 výsledek nového posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele a schválila uzavření smlouvy o dílo
se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě
37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH).
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které zadavatel nemůže v zadávacím řízení pokračovat. Vzhledem k neočekávaně
dlouhému průběhu zadávacího řízení, již není možné ze strany zadavatele splnit podmínky stanovené
poskytovatelem dotace MŠMT, na základě toho zadavateli nebudou poskytnuty finanční prostředky v
rámci programu 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram
133D 531 – „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.
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V souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění OI doporučuje radě města zrušit výběrové řízení.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský
stadion Kuřim - rekonstrukce“.
Termín plnění: 31.08.2020
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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