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Proč PRO-REGION nikoho nenominoval
do komisí pro otevírání obálek?
Reakce na článek uveřejněný v Šumperském Zpravodaji
č. 4 ze dne 25. února 2015
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Článek, na který reagujeme:

Zdroj: http://www.sumperk.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=146383 (strana č.2)

Text reakce:
V radničním periodiku Šumperský Zpravodaj č. 4 bylo v rubrice „Letem šumperským zastupitelským
světem“ uvedeno, že bylo hnutí PRO-REGION městem Šumperk vyzváno, aby delegovalo své zástupce do
tzv. “výběrových komisí” k veřejným zakázkám. Dále se zde uvádí, že hnutí PRO-REGION žádné kandidáty
nenavrhlo, přitom zadávání veřejných zakázek a následný výběr zhotovitelů již před loňskými říjnovými
komunálními volbami velmi kritizovalo. Také se v článku píše, že i přes výše uvedené zástupci PROREGIONu do komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí nikoho nenominovali.
Dovolte nám zde objasnit důležité skutečnosti, které v uveřejněném článku chyběly:
“Zástupci PRO-REGIONu se rozhodli nikoho nenominovat, protože vnímají členství v těchto komisích jen
jako formální záležitost. Skutečně se totiž o veřejné zakázce rozhoduje již při tvorbě zadávací
dokumentace. K této proceduře ale město nikoho z PRO-REGIONu zatím nepřizvalo.
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Zákon o zadávání veřejných zakázek navíc nezná pojem „výběrová komise“. Tajemník Městského úřadu
Šumperk Petr Holub na dotaz zastupitelky Dvořákové Kocourkové (PRO-REGION) co je to vlastně
„výběrová komise“ a jaká je náplň práce člena takové komise po zdlouhavé anabázi nakonec uvedl, že se
jedná o tzv. kumulovanou funkci člena „komise pro otevírání obálek" a zároveň člena "komise pro
vyhodnocování nabídek". Tyto dvě komise již zákon o veřejných zakázkách zná a zná je i zastupitelka
Dvořáková Kocourková, nicméně v Šumperku byl zaveden pojem nový, stejně jako v Šumperku vznikl
pojem „virtuální pohledávka“. Jak pojem „výběrová komise“, tak pojem „virtuální pohledávka“ jsou
v reálném světě prosyceném ekonomickými a právnickými fakty zcela neznámými pojmy, nad kterými
zůstává rozum stát.
Zástupci hnutí PRO-REGION se rozhodli, že nebudou plýtvat kvalitními odborníky z vlastních řad na
otevírání obálek a hodnocení nabídek, což považují za čistě administrativní činnost, kterou může
zodpovědně provést jakýkoliv úředník Městského úřadu.
U veřejných zakázek je stěžejní okamžik, kdy jsou nastavovány zadávací podmínky celé zakázky. Pokud
někde může docházet k manipulacím s veřejnou zakázkou či k nastavování diskriminačních podmínek a
kritérií výběru, pak je to v tomto počátečním okamžiku. Pokud by byli zástupci hnutí PRO-REGION
vyzváni k delegování svých členů k tvorbě zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci u veřejných
zakázek, pak by tak učinili okamžitě. PRO-REGION má ve svých řadách špičkové odborníky z různých
profesí, jejichž zkušenosti by mohly být významným pozitivním prvkem při transparentním zadávání
veřejných zakázek. Ve svém důsledku by to vedlo ke zlepšení hospodářské situaci v našem regionu a k
vytváření nových pracovních míst.“
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