
     
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Intenzifikace ČOV Svitavy 

- zahájení akce 
 
Výběr zhotovitele díla 
 
   Rada města na svém jednání dne 23. května 2011 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky  v rámci nadlimitní veřejné 
zakázky na akci „Intenzifikace ČOV Svitavy“,  kterou je nabídka společnosti IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 
Brno, IČ: 25322257 (dále jen „IMOS“). 
   Následně rada města na jednání dne 20.června 2011 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností IMOS s tím, že 
smlouva bude uzavřena až po uplynutí lhůt, během nichž zadavatel nesmí podle zákona o veřejných zakázkách smlouvu 
uzavřít. 
 
Potvrzení kroků města v rámci zadávacího řízení ze strany orgánu dohledu 
 
   Právo podat návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele využil jeden z uchazečů, který byl z účasti v zadávacím 
řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Tento uchazeč podal návrh na přezkoumání k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) dne 30. 6. 2011. 
   O návrhu účastníka zadávacího řízení rozhodl ÚOHS dne 5. 12. 2011 a zamítnul jej. Ve výroku rozhodnutí o 
zamítnutí návrhu ÚOHS podrobně zdůvodnil, že město Svitavy v rámci zadávacího řízení postupovalo v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách a nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření vůči zadavateli veřejné 
zakázky, tj. městu Svitavy. Proti tomuto rozhodnutí ÚOHS podal vyloučený uchazeč dne 12. 12. 2011 rozklad.  
 ÚOHS vyzval dne 13. 12. 2011 účastníky řízení, aby se ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy vyjádřili k rozkladu. 
Stanovisko zadavatele veřejné zakázky k rozkladu ze dne 19. 12. 2011 obsahuje kromě jiného i  návrh, aby bylo 
prvostupňové rozhodnutí ÚOHSu v celém rozsahu potvrzeno. 
   Dne 20. 12. 2011 vydal ÚOHS vyrozumění o zastavení řízení o rozkladu, přičemž účastníky řízení informoval, že dne 
14. 12. 2011 obdržel od vyloučeného uchazeče zpětvzetí návrhu na rozklad.    
Dne 28. 12. 2011 pak ÚOHS správní řízení zastavil. Rozhodnutí o zastavení řízení nabylo právní moci dne 18. 1. 2012. 
 
Podpis smlouvy se zhotovitelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
 
  Po nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS o zastavení řízení byla dne 2. 2. 2012 uzavřena smlouva o dílo se společností 
IMOS.  
   Zároveň s podpisem smlouvy byl uzavřen dodatek, jehož předmětem je zejména úprava termínů realizace, neboť 
z důvodu délky trvání řízení u ÚOHS nemohl zhotovitel zahájit provádění díla v původně plánovaném termínu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. S ohledem na změnu zákona o DPH obsahuje dodatek i úpravy ustanovení k ceně díla a 
vzájemné fakturaci.  
   Cena díla podle výsledku zadávacího řízení činí částku ve výši 116 817 217 Kč vč. DPH.  
 
Harmonogram realizace akce 
 
V současné době se počítá s následujícím harmonogramem realizace akce: 
  2. 2. 2012 … zahájení stavebních prací 
20. 1. 2014 … termín dokončení díla. 
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
 
Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se společností IMOS Brno, a.s. byly Státnímu fondu životního prostředí 
předloženy doklady o výběrovém řízení na zhotovitele a další podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
financování akce „Intenzifikace ČOV Svitavy“ z Operačního programu Životní prostředí.  
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