ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VZ:
„Poskytnutí MS licencí a software assurance II.“
zadávanou dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Označení dodavatele:
COMPUTER HELP, spol. s r.o.
sídlo: Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2
IČO: 49617320

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 48 ZZVZ
Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 02795281 (dále jen „zadavatel“),
zahájil dne 29.4.2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek
zadávací řízení k realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí MS licencí a software
assurance II.“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel tímto oznamuje, že z důvodů dále uvedených v souladu s ustanovením ust. § 48 odst. 4 ve
spojení s § 113 odst. 6 ZZVZ
rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení:
Název: COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Sídlo: Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2
IČO: 49617320

a toto své rozhodnutí účastníku oznamuje.
O d ů v o d n ě n í:
Zadavatel stanovil jako jedno z hodnotících kritérií veřejné zakázky položku „Cena za předpokládaný
počet požadovaných licencí s SA na 36 měsíců v Kč bez DPH“, přičemž zadávací dokumentace
obsahovala výčet požadovaných licencí. Účastníci měli tuto hodnotu uvést v přílohách č. 1 (Krycí list
nabídky) a č. 4 (Formulář pro stanovení nabídkové ceny) zadávací dokumentace, což účastník učinil.
Hodnotící komise na svém jednání dne 8.6.2021 provedla hodnocení přijatých nabídek. Nabídkovou
cenu účastníka COMPUTER HELP, spol. s r.o. posoudila jako mimořádně nízkou – ve srovnání
s nabídkovými cenami ostatních účastníků činila nabídková cena účastníka COMPUTER HELP, spol.
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s r.o. cca 1/3 nabídkové ceny ostatních účastníků. Nabídková cena účastníka COMPUTER HELP, spol.
s r.o. byla rovněž mimořádně nízká ve srovnání s běžnými cenami obdobného plnění na trhu.
Zadavatel proto zaslal dne 10.6.2021 prostřednictvím elektronického nástroje účastníkovi výzvu
k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci nabídky na
veřejnou zakázku podle § 113 odst. 4 ZZVZ. Účastníkovi stanovil lhůtu 2 pracovních dnů ode dne
doručení výzvy k vyjádření.
Účastník zaslal své vyjádření dne 10.6.2021, tj. ve stanovené lhůtě. Ve vyjádření účastník uvedl, že
uvedená nabídková cena za předpokládaný počet požadovaných licencí s SA na 36 měsíců v Kč bez DPH
ve výši 1.426.389,- Kč je ve skutečnosti cenou pouze za 12 měsíců. Tento stav označil účastník za chybu,
kdy neprovedl vynásobení roční ceny za celkové tříleté období, nabídková cena za 36 měsíců tak má
činit 3 x 1.426.389 = 4.279.167,- Kč bez DPH.
Ze strany účastníka tak došlo ke změně nabídky, konkrétně ke zvýšení nabídkové ceny, po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Tento postup výslovně zakazuje § 46 odst. 2 ZZVZ. Zároveň § 46 odst. 3 uvádí,
že objasněním, které je přípustné i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, může být oprava položkového
rozpočtu, ale jen pokud není dotčena celková nabídková cena.
Účastník COMPUTER HELP, spol. s r.o. tedy nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
protože nepotvrdil skutečnosti podle § 113 odst. 4 ZZVZ při zachování nabídkové ceny uvedené
v jeho nabídce. Nemožnost dodatečné změny nabídkové ceny je odůvodněna výše.
S ohledem na skutečnosti výše uvedené musel zadavatel podle § 113 odst. 6 písm. c) ZZVZ
rozhodnout o vyloučení účastníka COMPUTER HELP, spol. s r.o. tak, jak je uvedeno shora.
Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze podat
zdůvodněné námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být doručeny ve
lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastník se rovněž může vzdát práva
na podání námitek dle ust. § 243 ZZVZ.
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