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Ostrava
2019-01-18
Zadavatel město Bohumín, prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané jako
veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, oznamuje rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka TECHNISERV IT, spol. s r.o. Brno-jih,
Horní Heršpice, Traťová 574/1 IČ 26298953 Společnost s ručením omezeným dle ust. § 48 odst. 2
písm. b) a c) zákona ze zadávacího řízení Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana č.
II - část 1: Portál občana.
Odůvodnění:
Zadavatel vyzval účastníka k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Účastník ve
stanovené lhůtě doručil kalkulaci nabídkové ceny pro položky, které zadavatel požadoval doložit. Na
základě ověření ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u producentů příslušných SW, nabyl
zadavatel pochybnosti o reálnosti doložených cen. Proto účastníka opětovně vyzval k objasnění této
skutečnosti, a to zejména, zda nabídkové ceny uvedené ve zdůvodnění jsou nabídkové ceny
příslušných producentů. Účastník uvedl, že nabídkové ceny s příslušnými producenty nekonzultoval a
nezakládají se tak na skutečné nabídce těchto subjektů. Zadavatel tedy rozhodl o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení, jelikož nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu v souladu se zákonem.
Zadavatel zároveň informuje, že po uplynutí lhůty pro podání námitek vůči tomuto vyloučení, bude
zadávací řízení zrušeno.
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Proti tomuto rozhodnutí je možno podat v souladu s § 241 a § 242 odst. 2 zákona ve lhůtě 15 dnů od
doručení tohoto dokumentu účastníkovi (stěžovateli).
S pozdravem
........................................
Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění
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