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O VYLOUČENÍ UCHAZEČE
O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ROZHODNUTÍ
TISK

MONOGRAFIE

„SUCHO

V ČESKÝCH ZEMÍCH“
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I.

VÝROK

Uchazeč o zakázku

Tisk monografie „Sucho v českých zemích“

Reprocentrum a.s.

IČ: 25504835
Sídlem: Bezručova 29, 678 01 Blansko

se z účasti v daném zadávacím řízení
vylučuje
v souladu se zadávací dokumentací, a to pro nesplnění požadavků stanovených zadávací
dokumentací.

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.
Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci v čl. VI, odst. 4 následující:
„4. Přílohu návrhu smlouvy bude rovněž tvořit vytištěný zkušební arch, který bude splňovat
následující technické parametry:
4.1. Formát: A3 v provedení 4/4
4.2. Papír: natíraný ofset s gramáží 90g
4.3. Stránky budou plnobarevné v rozlišení alespoň 300dpi“
Společnost Reprocentrum a.s., IČ: 25504835 podala nabídku, kde přílohou návrhu smlouvy je
vytištěný zkušební arch, který je ve formátu A3 v provedení 4/0 (jednostranný plnobarevný tisk),
avšak zadavatel požadoval formát A3 v provedení 4/4 (oboustranný plnobarevný tisk). Tímto tedy
uchazeč nesplnil požadavky stanovené zadávací dokumentací.
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Uchazeč rovněž ve své nabídce, na str. č. 3 návrhu smlouvy, uvedl následující:
Položka

Počet
kusů

Tisk monografie

600 ks

Cena za kus bez
DPH

Cena celkem bez DPH
260 640,00 Kč

286 704 Kč

Cena celkem bez DPH, kterou uchazeč ve své nabídce uvedl, činí 260.640 Kč bez DPH. Cena za
kus bez DPH, kterou uchazeč ve své nabídce uvedl, činí 286 704 Kč. Cena celkem bez DPH
uvedená uchazečem tedy nesouhlasí s násobkem počtu kusů a Cenou za kus bez DPH.
Cena celkem bez DPH je součin počtu kusů a Ceny za kus bez DPH, což by v tomto případě
znamenalo 600 x 286.704=172,022.400 Kč bez DPH. Součin počtu kusů a ceny za kus bez DPH
tedy nekoresponduje s cenou, kterou uvedl uchazeč ve své nabídce, tedy 260.640 Kč.
Důsledkem výše uvedeného je, že není zřejmé, jaká je výše nabídkové ceny.
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.
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 10. 3. 2015

Michal
Marek
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