
Dotaz ze dne 20.11.2012, Č.j.: 68084/2012 
 
Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Magistrát zadal usnesením č. 3568/2012 z 53. řádné schůze Rady města 

Pardubic veřejnou zakázku "Příprava, provedení a organizace užších zadávacích 

řízení pro tři významné veřejné zakázky statutárního města Pardubice 

financované či spolufinancované prostřednictvím dotačních titulů". 

V souvislosti s touto veřejnou zakázkou, žádám o poskytnutí 

1) zadání zakázky a protokolu o hodnocení nabídek. 

2) vysvětlení, proč tato veřejná zakázka není uvedena na webových stránkách 

magistrátu.1 

3) vysvětlení, proč jsou všechny tři „významné veřejné zakázky“ (Pěší zóna tř. 

Míru – Sladkovského, Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích, 

Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu) vypisovány v 

užším řízení.2 V otevřeném řízení bývá typicky dosahována nižší ceny3. 

 
Odpověď na dotaz ze dne  20.11.2012 
 

K žádosti č. 1: 

V přiložených souborech zasíláme zadávací podmínky a záznam o posouzení a hodnocení 
nabídek vč. zápisu z jednání Rady města Pardubic dne 30. 10. 2012. 

 

K žádosti č. 2: 

Veřejnou zakázku uveřejňujeme v archivu veřejných zakázek po uzavření smlouvy.  

Mandátní smlouvy byly uzavřeny dne 20. 11. 2012, nyní je veřejná zakázka na 
internetových stránkách statutárního města Pardubice již uveřejněna. 

 

K žádosti č. 3: 

Je zcela v pravomoci zadavatele rozhodnout se mezi otevřeným a užším zadávacím 
řízením.  

Rozhodnutí, že budou všechny tři jmenované veřejné zakázky zadávány v rámci užšího 
zadávacího řízení, učinilo vedení statutárního města Pardubice. 



 

Z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je otevřené i užší 
zadávací řízení naprosto transparentní, nediskriminační a splňující rovněž zásadu rovného 
zacházení.  

Zadavatel v rámci užšího zadávacího řízení je povinen po posouzení kvalifikace 

zájemců o veřejnou zakázku, kteří podali písemnou žádost o účast v užším řízení a 
kteří prokázali splnění kvalifikace stanovené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v rámci nadlimitních veřejných zakázek i 
v Úředním věstníku Evropské unie, vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří 

prokázali splnění kvalifikace.  

Dle platného znění zákona č. 137/2006 Sb. již není možné v rámci užšího řízení pro 
veřejné zakázky (kromě oblasti obrany nebo bezpečnosti) stanovovat v Oznámení o 
zahájení zadávacího řízení tzv. omezování počtu zájemců pro účast v užším řízení → tedy 
všechny zájemce, kteří prokáží splnění kvalifikace, zadavatel vyzve k podání nabídky. 

Veřejné zakázky „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského“ a „Revitalizace Tyršových sadů a 
revitalizace podzámeckého biotopu“ budou zadávány v užším zadávacím řízení. 

Druh zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Multimodální uzel veřejné dopravy 
v Pardubicích“ byl vedením města následně změněn na otevřené zadávací řízení, neboť 
tento druh zadávacího řízení byl uveden městem Pardubice v žádosti o dotace. 

 
 


