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I.

VÝROK

Uchazeč o zakázku

Audit projektů OP VK 2015 a projektu MV

Inter-Consult, spol. s r.o.

IČ: 63674432
Sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

se z účasti v daném zadávacím řízení
v yluč uje
v souladu se zadávací dokumentací, a to pro podání nabídky obsahující varianty.

II.

ODŮVODNĚNÍ

Hodnotící komise posoudila nabídku z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vymezené podmínky v úplném rozsahu nesplnila.
Společnost Inter-Consult, spol. s r.o., IČ: 63674432 podala nabídku, v níž na straně č. 3,4 návrh smlouvy uvedl
následující:

Odměna bez DPH

Projekt
Kontrola projektu CyanoTeam

17 900,00 Kč

Kontrola projektu InterSucho

16 700,00 Kč

Kontrola projektu ENVIMET

13 700,00 Kč

Kontrola projektu Envisec

11 000,00 Kč

Odměna celkem bez DPH

58 800,00 Kč

Součet jednotlivých odměn za kontrolu projektů, které uchazeč ve své nabídce uvedl, činí 59.300,- Kč bez DPH,
nikoliv 58.800,- Kč bez DPH. Odměna celkem bez DPH uvedená uchazečem tedy nekoresponduje se součtem
jednotlivých částek.
Důsledkem výše uvedeného je, že není zřejmé, jaká je výše nabídkové ceny (tedy Odměny celkem bez DPH).
Údaj o výši nabídkové ceny nemůže být předmětem objasňování či jiného zpřesňování. V opačném případě by byla
připuštěna praxe, kdy by uchazeči mohli záměrně nabízet nejasné hodnoty, které by pak zpřesňovali na základě
údajů o ostatních nabídkových cenách tak, aby zakázku získali nebo naopak nezískali. Taková praxe by byla
maximálně netransparentní.
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Uchazeč proto nebyl vyzván k objasnění své nabídky (výše nabídkové ceny). Nabídka se vylučuje, neboť není
zřejmé, jaký údaj by měl být použit pro hodnocení, nabídka je nehodnotitelná a tedy i nepřijatelná.
V Brně dne 3. 2. 2015

Michal
Marek

Digitálně podepsal Michal Marek
DN: c=CZ, o=Centrum výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i. [IČ
67179843], ou=5032, cn=Michal
Marek, serialNumber=P43242,
title=statutární zástupce
Datum: 2015.02.03 11:36:36
+01'00'

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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