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P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 

přednesených na 28. zasedání ZHMP dne 20.6.2013 
_____________________________________________________________ 

 
                                       Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                              přednesených na 28. ZHMP dne 20.6.2013:   
                                                                   20.7.2013       

Ú S T N Í 
 
Aleksandra Udženija  – interpelace směřovala na Radu HMP      
                                                                                    
INT.- č. 28/1 
k problematice  tisku 9548, který schválila Rada HMP 18. 6. 2013 k výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky 
Gymnázium Českolipská, Praha 9, kde bylo rozhodnuto o výběru pro uchazeče Ekologické a 
inženýrské stavby spol. s.r.o. a k problematice časového posunu doby otevírání obálek 
 
 
                                                                     Na její vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy. 
                                                                     Předáno k vyřízení radní Štvánové.  

          Bude odpovězeno písemně.  
 
Přednesená interpelace: 
 

Dobře. Dámy a pánové, chtěla bych se zeptat na tisk R - 09548, který schválila Rada 
HMP 18. 6. 2013. Tento tisk předkládala ještě tehdejší radní Chudomelová. Jedná se o návrh 
na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provádění 
veřejné zakázky Gymnázium Českolipská, Praha 9, kde bylo rozhodnuto o výběru pro 
uchazeče Ekologické a inženýrské stavby spol. s.r.o. v hodnotě 20 300 420 a     něco korun.  

Podle informací, které mám, odbor legislativy zjistil, že odbor školský nesprávně 
aplikoval ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále upozornil odbor legislativy, že otevírání obálek musí být v souladu 
s ustanovením tohoto zákona a říká, že ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě 
této veřejné zakázky uplynula lhůta pro podání nabídek 14. 3. 2013 v 10 hodin a z protokolu o 
otevírání obálek vyplývá, že otevírání obálek se uskutečnilo až 20. 3. 2013 ve 13 hodin. Pro 
postup v souladu se zákonem by však bylo nezbytné zahájit otevírání obálek nejlépe v řádech 
minut po lhůtě po podání nabídek a nikoliv až šest dní poté. 

Tím, že nebyl dodržen postup dle shora uvedeného ustanovení zákona, došlo 
k zásadnímu ohrožení transparentnosti celého zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky 
ve smyslu § 6 zákona. Je alarmují, že Rada HMP přesto, že věděla o takto zcela zásadním 
porušení zákona o veřejných zakázkách, které mohlo mít vliv na transparentnost celého 
zadávacího řízení, tak tento tisk schválila. 
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  Při případném přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže může tato 
skutečnost vést ke zrušení tohoto zadávacího řízení a k uložení vysoké sankce pro hlavní 
město Prahu za toto porušení zákona.  
 Děkuji vám za odpověď, jak se Rada HMP vypořádala s těmito připomínkami a zda i 
přes tyto připomínky opravdu tento tisk schválila. Myslím si, že to bude i podnět pro 
kontrolní výbor. 
 
 Prim. Hudeček: Děkuji. Zcela jistě vám Rada HMP, zodpovědný radní za danou 
problematiku dá písemnou odpověď. Pokud já si osobně vzpomínám, situace byla dokonce 
diskutována na Radě HMP a bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto. Takže přijde vám 
písemná odpověď. Děkuji.  
 
Odpověď na interpelaci: 
 

m000xm7709
Text napsaný psacím strojem

m000xm7709
Text napsaný psacím strojem
viz níže 

m000xm7709
Text napsaný psacím strojem



m000xm7709
Text napsaný psacím strojem
Odpověď na INT. č. 28/1

m000xm7709
Text napsaný psacím strojem








