DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 5.12.2016
ZATEPLENÍ MŠ MARKOV 416, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – JAROŠOV
– žádost o prominutí smluvní pokuty

Důvod předložení:
Projednání a neschválení žádosti o prominutí smluvní pokuty ve výši 47.250,- Kč, kterou zaslala
společnost ZEVOS a.s., se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46972501, DIČ: CZ
46972501.

Základní fakta:
Společnost ZEVOS a.s. je zhotovitelem akce: „ZATEPLENÍ MŠ MARKOV 416, UHERSKÉ HRADIŠTĚ JAROŠOV“. Výše uvedená společnost ve sjednaném termínu, dle smlouvy o dílo dne 11.07.2014,
nepředložila bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla. Bankovní záruku vystavenou Komerční
bankou a.s. předložila až dne 15.08.2014, což je dle uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení díla
porušení jejího ustanovení, článku VI. odstavce 9.3. V souladu s tím, byla uvedená společnost vyzvána,
aby zaplatila smluvní pokutu, která činí ½ výše bankovní záruky, což činí 47.250,- Kč. Společnost tuto
smluvní pokutu dne 31.3.2014 uhradila, ale zaslala také žádost o její prominutí.
Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku zaslala stanovisko, kde se
uvádí, že neuplatnění smluvních pokut uvedených v zadávacích podmínkách představuje podstatnou
změnu výchozích podmínek veřejné zakázky, protože tato změna mohla mít dopad na soutěž o
veřejnou zakázku: pokud by potencionální uchazeči předem věděli, že se smluvní pokuty uplatňovat
nebudou, pak by uchazeči, kteří se podání nabídky zdrželi, mohli svou nabídku podat a uchazeči, kteří
nabídku podali, mohli podat nabídku jinou. Z toho důvodu představuje takovéto neuplatnění smluvních
pokut porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti.
Poskytovatel dotace zadavatele upozorňuje, že za podstatnou změnu prvků smlouvy uvedených
v zadávací dokumentaci, je možné uplatnit finanční opravu ve výši 25 % hodnoty zakázky bez možnosti
snížení této opravy.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Bylo projednáno s právním odborem.

Závěr – doporučení zpracovatele:
Doporučujeme Zastupitelstvu města Uherské Hradiště nevyhovět žádosti o prominutí smluvní pokuty
společnosti ZEVOS a.s. na výše uvedenou akci.

Zpracovala:
Ing. Marcela Uherková
Odbor investic

Příloha:
- Dopis: Žádost o prominutí úhrady smluvní pokuty od společnosti ZEVOS a.s. (č.j. 23088/2016)
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