DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 5.9.2016
Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské
Hradiště - žádost o prominutí smluvní pokuty

Důvod předložení:
Projednání a neschválení žádosti o prominutí smluvní pokuty ve výši 40.068,50 Kč, kterou zaslala
společnost FLORSTYL s.r.o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346, DIČ: CZ60731346.
Základní fakta:
Společnost FLORSTYL s.r.o. je zhotovitelem akce „Smetanovy sady – obnova komponované plochy
městské zeleně města Uherské Hradiště“. Výše uvedená společnost ve sjednaném termínu
nepředložila bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek po předání díla. Předložila ji se
zpožděním 18 dní, což je dle uzavřené smlouvy o dílo porušení jejího ustanovení, bod 17.2.4.
V souladu s tím, byla uvedená společnost vyzvána, aby zaplatila smluvní pokutu, která činí ½ výše
bankovní záruky, tj. 40.068,50 Kč. Společnost tuto smluvní pokutu neuhradila a zaslala žádost o její
prominutí.
Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku vydalo 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:
Doporučujeme Zastupitelstvu města Uherské Hradiště nevyhovět žádosti o prominutí smluvní pokuty
společnosti FLORSTYL s.r.o. na výše uvedenou akci.

Zpracoval:
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic, oddělení přípravy a realizace staveb

Přílohy:
- Dopis: Žádost o prominutí úhrady smluvní pokuty od společnosti FLORSTYL s.r.o. (č.j. 30663/2016)
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