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ZAKÃ•ZKA JEN PRO VYVOLENÃ‰HO?
PondÄ›lÃ-, 05 Ãºnor 2018

NadaÄ•ní fond proti korupci obdrÅ¾el podnÄ›t, který se týká probíhající soutÄ›Å¾e na zhotovitele nového bazénu v OpavÄ› s
pÅ™edpokládanou hodnotou 350.000.000,- KÄ• bez DPH, a upozorÅˆuje na diskriminaÄ•ní podmínky, které nedÅ¯vodnÄ›
zvýhodÅˆují konkrétní stavební spoleÄ•nost.
A jiným stavebním spoleÄ•nostem, které bazény v minulosti úspÄ›&scaron;nÄ› postavili, v podání nabídky mÄ›sto Opava
brání: dodavatel, který se chce o tuto zakázku ucházet, musí doloÅ¾it, Å¾e jiÅ¾ v minulosti zrealizoval nÄ›kolik aÅ¾ absurdnÄ›
detailnÄ› vymezených staveb. Statutární mÄ›sto Opava chce, aby uchazeÄ• doloÅ¾il, Å¾e v rámci jediné referenÄ•ní zakázky
vykonal nespoÄ•etné mnoÅ¾ství technických detailÅ¯, jako napÅ™íklad
wellness zónu obsahující alespoÅˆ saunové kabiny
parní kabiny/láznÄ›, ochlazovací sprchy o minimální plo&scaron;e wellness zóny alespoÅˆ 50 m2, uzavÅ™ený tobogán
minimální délky 100 m, obsahující svÄ›telné efekty denního svÄ›tla v rámci dráhy,

urÄ•ený pro pouÅ¾ití vodních Ä•lunÅ¯ (du&scaron;í), kdy nástup je umístÄ›n uvnitÅ™ bazénové haly, dráha je vedena komp
mimo tuto halu (ve venkovním prostÅ™edí) a dojezd je zpÄ›t do bazénové haly, Å™e&scaron;en do speciální bezpeÄ•nostní
dojezdové jednotky (nikoliv do bazénu), ale také technologii atrakce divoké Å™eky, vodního chrliÄ•e a masáÅ¾ní trysky.
UchazeÄ•, který postavil bazén, který v sobÄ› ale nezahrnuje byÅ¥ i jenom jednu z poÅ¾adovaných marginálních vlastností (na
masáÅ¾ní trysky), nemÅ¯Å¾e podat nabídku&hellip;Z dÅ¯vodu podezÅ™ení na diskriminaÄ•ní podmínky soutÄ›Å¾e se NadaÄ•
korupci rozhodl podat podnÄ›t k ÚÅ™adu pro ochranu hospodáÅ™ské soutÄ›Å¾e na pro&scaron;etÅ™ení zákonnosti podmíne
veÅ™ejné zakázky.
&bdquo;Zadavatelé Ä•asto pouÅ¾ívají poÅ¾adavky na reference, aby odradili nechtÄ›né uchazeÄ•e. Pro uchazeÄ•e je nákladn
bránit se, a proto se radÄ›ji smíÅ™í s tím, Å¾e chce zadavatel nÄ›koho na jejich úkor zvýhodnit. V tomto pÅ™ípadÄ› jsou podm
které si stanovilo mÄ›sto Opava, tak zjevnÄ› diskriminaÄ•ní a nepÅ™imÄ›Å™ené, Å¾e je nelze omluvit obavou pÅ™ed nabídko
nezku&scaron;ené stavební spoleÄ•nosti&ldquo;, okomentoval stávající situaci spolupracovník NadaÄ•ního fondu proti
korupci. JUDr Miroslav CÁK
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