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Oznámení o výsledku šetření podnětu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je příslušný
k přezkoumání zákonnosti úkonů zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne
5.5.2010 Váš podnět k přezkoumání postupu zadavatele, kterým je město Jindřichův
Hradec, při vyhlášení soutěže na zpracování návrhu „Revitalizace městského parku
Jindřichův Hradec“.
V přijatém podnětu je zmíněna pochybnost o souladu zadávacích podmínek
se zákonem.
Úřad v této věci provedl šetření, v rámci kterého si od zadavatele vyžádal
stanovisko k dané věci a příslušnou dokumentaci. K tvrzením podnětu zadavatel
uvedl, že soutěž nebyla vyhlášena v režimu zákona o veřejných zakázkách, neboť
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby navazující na tuto soutěž
(zpracování projektové dokumentace), a to včetně soutěžních cen a plateb
poskytovaných účastníkům soutěže nedosahovala finančního limitu stanoveného
zákonem. Předpokládaná hodnota dle zadavatele nedosahovala částky 2 miliony Kč
bez DPH. Zadavatel tudíž nebyl povinen postupovat podle zákona o veřejných
zakázkách.
Po přezkoumání předložené dokumentace Úřad uvádí následující.
Dle § 102 odst. 1 zákona se čtvrtá část zákona vztahuje na zadavatele, pokud
předpokládaná hodnota soutěže o návrh odpovídá nejméně finančnímu limitu
stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky
na služby. Veřejný zadavatel může postupovat podle této části zákona i tehdy, pokud
předpokládaná hodnota soutěže o návrh tohoto finančního limitu nedosáhne.
Dle § 103 odst. 1 zákona se soutěží o návrh rozumí postup zadavatele
směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí

písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či
účastníka soutěže o návrh.
Dle § 103 odst. 3 zákona zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti
územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat.
Dle § 103 odst. 4 zákona soutěž o návrh použije zadavatel, jestliže
a) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby, nebo
b) na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o
návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.
Dle § 103 odst. 5 zákona předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví
a) podle odstavce 4 písm. a) na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na
služby navazující na tuto soutěž, a to včetně výše předpokládaných soutěžních cen a
plateb poskytovaných účastníkům soutěže o návrh,
b) podle odstavce 4 písm. b) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen
a plateb, a to včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, kterou je
veřejný zadavatel oprávněn zadat v souladu s § 23 odst. 6, pokud zadavatel tuto
možnost nevyloučil v oznámení soutěže o návrh.
Dle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty
dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro
jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie
dodávek nebo služeb.
Dle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1. nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení
finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží
pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v
eurech na českou měnu finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných
zakázek na služby činí 4 997 000,- Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c)
nebo d) zákona.
Dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává
územní samosprávný celek.
Zadavatel Úřadu doložil, že předpokládaná hodnota dané veřejné zakázky
nedosáhla finančního limitu stanoveného zákonem, a proto nebyl zadavatel povinen
postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Konkrétně součet maximální
předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle propočtu zadavatele činil 1 660 000,Kč.
Úřad po přezkoumání skutečností uvedených v podnětu uvádí, že v současné
době neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.
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