Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
dne 24.11.2020

Věc: Podezření na porušení zákona č.134/2016, o zadávání veřejných zakázek – podání podnětu
dle §42 správního řádu

Oznamovatel:

Oznamovatel tímto nahlašuje podezření na porušení §219 odst.1 zákona č.134/2016, o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), kterého se dopustila obec Újezd pod Troskami, IČO
00272299, se sídlem Újezd pod Troskami 29, 512 63 Rovensko pod Troskami (dále jen „Obec“) tím,
že nesplnila svoji zákonnou povinnost a neuveřejnila na svém profilu zadavatele smlouvu o dílo
s cenou plnění přesahující částku 500.000 Kč bez DPH.

Zjištěné skutečnosti:
Dne 1.5.2019 byla podepsána Smlouva o využití či odstranění odpadu mezi Obcí a společností Marius
Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (dále jen „smlouva“) (viz. příloha
č.1).
Předmětem smlouvy je převzetí, využití a/nebo odstranění odpadu. Konkrétně se jedná, jak je zřejmé
z přílohy č.1 smlouvy, o směsný komunální odpad a objemný odpad.
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2019.
V souladu se zněním §20 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky u smlouvy na dobu
neurčitou stanovuje dle předpokládané výše úplaty za 48 měsíců.
Z informací, kterými Oznamovatel disponuje, je skutečná výše úplaty za 1 rok trvání smlouvy, tj. od
měsíce května 2019 do měsíce dubna 2020, nejméně 175.000 Kč bez DPH, což představuje nejméně
700 tis. Kč bez DPH za 48 měsíců.
Výpočet výše úplaty:
U směsného komunálního odpadu je úplata prováděna měsíčně, výše úplaty je dle počtu svozů
komunálního odpadu v konkrétním kalendářním měsíci, a to nejméně 2x měsíčně, někdy i 3x
měsíčně.
U objemného odpadu se svoz provádí několikrát do roka dle potřeby, zpravidla dvakrát.
1. Oznamovatel pro ilustraci namátkově vybírá následující fakturace (bez DPH) po uzavření smlouvy
1.5.2019.
Komunální směsný odpad:
- v květnu 2019, tj. v prvním měsíci platnosti smlouvy, byla úplata 12.664,35 Kč za dva svozy
(příloha č.2)
- v červenci 2019 byla úplata ve výši 18.429,60 Kč (příloha č.3) za tři svozy
- v březnu 2020 byla úplata ve výši 13.284,08 Kč (příloha č.4) za dva svozy

Objemný odpad:
- v červnu 2019 byla úplata ve výši 15.875,25 Kč (příloha č.5)
2. Dle §16 odst.5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zadání
veřejné zakázky pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.
Zkušenosti zadavatele, tj. Obce, s předchozí zakázkou téhož plnění byly dle názoru Oznamovatele
dostatečné, aby Obec stanovila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky k okamžiku zadání veřejné
zakázky za období 48 měsíců i po 1.5.2019, tj. po uzavření předmětné smlouvy na veřejnou zakázku, a
to tím spíše, že algoritmus výpočtu úplaty se, jak je zřejmé z příloh jednotlivých faktur, novým
smluvním vztahem nezměnil, je stejný před i po 1.5.2019.
Např. komunální směsný odpad:
- v dubnu 2019, tj. před uzavřením smlouvy, byla úplata 12.502,67 Kč za dva svozy (příloha č.6)
- v březnu 2019, únoru 2019 byly úplaty totožné jako v dubnu 2019, tj. 12.502,20 Kč za dva
svozy v každém měsíci
- v lednu 2019 byla úplata ve výši 18.923,47 Kč za tři svozy (příloha č.7)
Závěr:
Na základě § 42 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, Oznamovatel žádá Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže o zaslání sdělení, zda správní řízení o porušení §219 odst.1 zákona
bylo zahájeno, popřípadě byl zvolen jiný obdobný postup anebo nebyly shledány důvody pro zahájení
řízení z moci úřední, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl tento podnět doručen.

Přílohy:
č.1 – smlouva
č.2 – faktura květen 2019
č.3 – faktura červenec 2019
č.4 – faktura březen 2020
č.5 – faktura červen 2019
č.6 – faktura duben 2019
č.7 – faktura leden 2019

