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Rozhodnutí zadavatele o námitkách nabízejícího proti rozhodnutí o přidělení veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. – „Přístavba
objektu Tělocvičny ZŠ a MŠ ve Slapech“, podle ust. § 111 odst. 2 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon)
I.
Uchazeč o tuto veřejnou zakázku MTStav Příbram, s.r.o., IČ: 27240088, se sídlem K Podlesí 649,
Příbram VI-Březové Hory, PSČ 261 01 (dále jen stěžovatel), podal dopisem ze dne 26. 7. 2016
námitky proti Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 22.7.2016. Námitky byly doručeny
zadavateli dle dodejky dne 28.7.2016. Námitky byly tedy podány včas ve lhůtě uvedené v ust. §
110 odst. 2 Zákona.
Stěžovatel uplatnil proti Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky tuto námitku:

Číslo účtu : 3223111/0100

IČ:00241652

II.
Zadavatel námitky uchazeče přezkoumal podle ust. § 111 odst. 1 Zákona a těmto námitkám
n e v y h o v u j e.
Odůvodnění rozhodnutí:
Jak vyplývá ze zadávací dokumentace VZ, jediným hodnotícím kriteriem byla za předpokladu
splnění zadávacích podmínek skutečně výše nabídkové ceny. Rovněž je pravdou, že
nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou (XEDOS, s.r.o.), byla po posouzení nabídek
z dalšího hodnocení vyřazena a uchazeč vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
Rozhodnutí o vyloučení bylo zveřejněno na profilu zadavatele dle Výzvy k podání nabídek
(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1).
Další tvrzení stěžovatele o údajném umístění nabídek na druhém a třetím pořadí a výši nabídkové
ceny bez DPH nabídky č. 1 (ACG Real, s.r.o.) již nejsou korektní a neodpovídají ani spisu VZ.
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 13.7.2016 v 11.hod za účasti tří členů komise pro
otevírání obálek a zástupců tří uchazečů o VZ (viz prezenční listina – příloha protokolu o otevírání
obálek). Z otevírání obálek s nabídkami byl v souladu se Zákonem i zadávací dokumentací
pořízen Protokol o otevírání obálek ze dne 13.7.2016, který byl také zveřejněn na shora
uvedeném profilu zadavatele. Zástupcům přítomných uchazečů byla podána informace mimo jiné
i o výši nabídkových cen podaných šesti nabídek. Co se týče nabídky č. 1 uvádí zadavatel
následující výňatek z Protokolu o otevírání obálek s nabídkami:
UCHAZEČ-NABÍDKA Č. 1
obchodní firma/název/jméno,příjmení

sídlo/bydliště/místo podnikání

ACG Real s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor

právní forma -v případě
právnické osoby

IČ

DIČ

s.r.o.

27094359

CZ27094359

NABÍDKOVÁ CENA
Cena bez DPH v Kč:
DPH v Kč:
Cena vč. DPH v Kč:

10.283.823,74
2.159.602,99
12.443.426,73

Je tedy zřejmé, že stěžovatel se mýlí ve svém závěru ohledně nabídkové ceny nabídky č. 1 (ACG
Real, s.r.o.), která není ve výši 10.983.823,74 Kč bez DPH, ale 10.283.823,74 Kč bez DPH a tedy
i o pořadí nabídek na prvním a druhém místě dle výše nabídkové ceny (po vyloučení uchazeče
XEDOS, s.r.o.). Z uvedených důvodů je napadené Rozhodnutí o přidělení VZ ze dne 22.7.2016
správné a přidělení VZ nabízejícímu ACG Real, s.r.o. zcela namístě.
Kromě Protokolu o otevírání nabídek s nabídkami se zadavatel opírá o svědectví tří členů Komise
pro otevírání obálek s nabídkami. Dále o svědectví pěti členů hodnotící Komise, která zahájila
posuzování nabídek dne 13.7.2016, bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami a
rovněž o Zprávu hodnotící Komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.7.2016, která je
v souladu se Zákonem k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům o veřejnou zakázku, a to v sídle
zadavatele. V případě potřeby lze opatřit i svědectví zástupců dalších dvou uchazečů o veřejnou
zakázku, kteří byli přítomni otevírání obálek s nabídkami.
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Pouze na okraj zadavatel uvádí, že nabízející ACG Real, s.r.o. (nabídka č. 1), který zadavateli
nebyl dosud znám, nebyl ve skupině uchazečů obeslaných Výzvou k předložení nabídek na
předmětnou VZ, ale zadávacího řízení se zúčastnil pouze o své vůli na základě Výzvy a zadávací
dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Zadavatel tedy na základě shora uvedeného popisu uzavírá, že posouzení a hodnocení nabídek
bylo provedeno v souladu se zadávací dokumentací i Zákonem a zadavatel rozhodl správně dle
doporučení hodnotící Komise, tak jak uvádí v Rozhodnutí o přidělení VZ ze dne 22.7.2016.
III.
Zadavatel současně zasílá toto rozhodnutí ve smyslu ust. § 111 odst. 3 Zákona všem ostatním
uchazečům, kteří podali nabídku v tomto zadávacím řízení.
Proti tomuto rozhodnutí může stěžovatel podat návrh u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
v Brně (dále jen ÚOHS). Návrh dle ust. § 114 Zákona je nutno doručit zadavateli i ÚOHS do 10ti
dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Ing. František Neužil
starosta
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