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Název:
Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise, revokace
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo schválené usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.4.2017 ohledně složení
komisí pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s početním zastoupením jednotlivých uskupení v
zastupitelstvu města
schvaluje
částečnou revokaci shora uvedeného usnesení v bodě 2, kdy původní znění
“Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.“
je nahrazeno novým zněním:
„Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím 3 předsedů politických klubů, které získaly nejvyšší početní mandátní zastoupení v
zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise
musí mít svého náhradníka.“

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.11.2018 shora uvedenou problematiku složení komisí k jednotlivým
podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám a usnesením č. RM 18 20 36 07 doporučila častečnou revokaci
usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.4.2017.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že jsou nabídky k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám kompletně podávány
elektronicky, i případné jejich doplnění je prováděno stejnou cestou, je proces zadávání veřejných zakázek
naprosto transparentní.
Pro posuzování a hodnocení nabídek a zejména pro vyslovení závěrečného doporučení zadavateli je vhodné,
aby komise byly stanoveny i když toto platný Zákon o zadávání veřejných zakázek neřeší.
Po komunálních volbách však zastupitelstvo města tvoří 9 politických uskupení a v tomto světle se jeví
původní usnesení jako neefektivní, kdy každý zástupce klubu by měl svého člena v komisi, dále OHK,
zaměstnanec úřadu a administrátor zakázky.
Pro zachování transparentnosti je tedy navržena změna usnesení s tím, že pro obsazování komisí k
jednotlivým zakázkám budou oslovováni vždy předsedové 3 klubů, jež mají nejsilnější mandát - ANO, Náš
Děčín, Volba pro Děčín. Přičemž poslední jmenovaná strana je vnímáma jako součást „DĚČÍN 22 PLATFORMY DEMOKRATICKÝCH STRAN MĚSTA DĚČÍNA.“
V případě, že nebude mít politický klub zájem o nominaci svého člena do komise k veřejné zakázce, sdělí toto
administrátorovi příslušné VZ.
V příloze je vloženo původní usnesení zastupitelstva města.
Vyjádření:

Příloha: ZM_17_04_07_06.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Bc. Petr Kužel

Předkladatel:

Ing. Vladislav Raška
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Název:
Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo problematiku složení komisí při zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s
elektronizací veřejných zakázek

schvaluje
následující postup s účinností od 1. 5. 2017:
1) Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení veřejných zakázek –
odboru rozvoje, MM Děčín.
2) Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.
3) Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.3.2017 projednala problematiku složení komisi souvisejících s městem vyhlášenými
veřejnými zakázkami a toto usnesením č. RM 17 06 36 02 doporučila.
Cena:
Návrh postupu:

RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Rada města a následně zastupitelstvo města v roce 2009 rozhodly o účasti jednoho člena z každého
politického klubu v komisích souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek s tím, že komise bude
vždy jmenována ke konkrétní zakázce radou města.
V současné době jsou nabídky k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám (dále jen VZ) podávány
elektronicky a veškeré úkony jsou prostřednictvím elektronického nástroje zaznamenávány. (De facto nabídky
jsou podávány elektronicky již od objemu 1 mil. Kč bez DPH.)
Z toho důvodu se jeví komise pro otevírání těchto nabídek jako nadbytečná i s ohledem na nový zákon o
zadávání veřejných zakázek, který problematiku komisí k veřejným zakázkám vůbec neřeší a v současné
době již tyto nejsou povinné.
Pro posílení transparentnosti posuzování a hodnocení nabídek, je však vhodné tyto komise i nadále jmenovat.
V případě, že nebude mít politický klub zájem o nominaci svého člena do komise k veřejné zakázce, sdělí své
stanovisko administrátorovi příslušné VZ.
Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:
Předkladatel:

Mgr. Bc. Petr Kužel
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