Sdělení zadavatele k uveřejňování některých údajů
dle § 83 odst. 2 a § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

V souvislosti s ukončením zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajišťování
nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015
– 2019“, které bylo ukončeno uzavřením a nabytím účinnosti příslušných rámcových smluv
pro části 1 a 2 veřejné zakázky v listopadu 2015 (tato veřejná zakázka byla ve Věstníku
veřejných zakázek evidována pod evidenčním číslem 403552 a na profilu zadavatele E-ZAK
pod systémovým číslem P15V00000007), bylo v lednu 2016 zahájeno uzavírání příslušných
prováděcích smluv o dílo na plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek.
Jak vyplývá z článku 2 odst. 2.2 a násl. zadávací dokumentace, je předmětem plnění
příslušných prováděcích smluv o dílo kromě vlastního zabezpečení (tj. zajištění nebo
likvidace starých důlních děl nebo opuštěných průzkumných důlních děl) také řada činností,
které musí předcházet této činnosti, jako je např. vypracování plánů zajištění nebo likvidace
těchto důlních děl v souladu s platnou legislativou, projednání těchto plánů s vlastníky (popř.
správci, nájemci) dotčených pozemků a vypořádání střetů zájmů včetně stanovisek správců
sítí, vypracování příslušné projektové dokumentace, jejíž součástí je také zpracování
a ocenění nákladů a výkazů výměr dle ceníku ÚRS, a vydání povolení místně příslušným
obvodním báňským úřadem.
Jak vyplývá ze zadávací dokumentace a z výše uvedeného, v době vzniku potřeby realizace
dílčí veřejné zakázky, resp. v době uzavření příslušné prováděcí smlouvy o dílo, nemůže být
ještě známa cena za plnění v Kč, neboť jsou prováděcí smlouvy o dílo uzavírány v souladu
se zadávací dokumentací na cenu vyjádřenou jako procentuální podíl vůči cenové soustavě
ÚRS, který byl uveden vybranými uchazeči v nabídkách podaných na veřejnou zakázku.

S ohledem na výše uvedené a za účelem zvýšení transparentnosti v rámci plnění
předmětných rámcových smluv a prováděcích smluv o dílo tak zadavatel rozhodl, že bude
k jednotlivým prováděcím smlouvám o dílo uveřejňovaným v souladu s ustanovením § 147a
zákona o veřejných zakázkách uveřejňovat také další doklady (zejména faktury), z nichž
bude patrné, jaké bylo skutečné finanční čerpání u příslušné prováděcí smlouvy o dílo.
Předmětná informace pak bude uveřejněna, jakmile bude tato finanční částka zadavateli
známa.

Z výše popsaných důvodů pak bohužel není ani technicky možné uveřejnit ve lhůtě
stanovené dle ustanovení § 83 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných
zakázek formulář „Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy“ (F54).
Předmětný formulář není možné zvalidovat a odeslat k uveřejnění bez uvedení relevantního
cenového údaje v Kč, neumožňuje uvést např. vysoutěžený procentuální podíl vůči cenové
soustavě ÚRS, ani nepřipouští uvedení těchto vysvětlujících informací do poznámek či jiných
polí v rámci formuláře. Zadavatel tak předmětné souhrnné oznámení uveřejní vždy ihned,
jakmile mu budou známy příslušné cenové údaje za plnění jednotlivých prováděcích smluv
o dílo uzavřených v rámci příslušného kalendářního čtvrtletí.

V Praze, dne 29. dubna 2016

