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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 25. 5. 2020 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Transparency International - Česká republika, o.p.s. (dále také jen jako „žadatelka“) v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá
Městskou část Praha 10 (dále také jen jako „povinný subjekt“) o poskytnutí níže specifikovaných
informací. Žadatelka je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR
a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Žadatelka mj. monitoruje, jak je nakládáno s
veřejnými prostředky (dotacemi, veřejnými zakázkami) a poskytuje právní pomoc osobám, které se s
korupčním jednáním setkaly.
Požadované informace se vztahují k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování
projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10“, vedené ve formě
užšího řízení. Podle zadávací dokumentace byla základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné
zakázky ekonomická výhodnost. V rámci ekonomické výhodnosti zadavatel hodnotil nabídkovou cenu
(80 %), rychlost vypracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrské činnosti pro získání
stavebního povolení (10 %) a rychlost vypracování dokumentace pro provedení stavby (10 %). V souladu
s § 113 odst. 2 písm. b) zákona o veřejných zakázkách zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl způsob
určení mimořádně nízké nabídkové ceny jako cenovou nabídku, jejíž celková cenová úroveň bude o více
než 25 % nižší než průměrná cenová nabídka všech hodnocených nabídek. Naplní-li se předem
stanovené parametry mimořádně nízké nabídkové ceny, zadavatel je dle § 113 odst. 4 povinen požádat
účastníka řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a poskytnout účastníkovi řízení
možnost jeho nabídkovou cenu zdůvodnit. Účastník tedy nemůže být při identifikaci mimořádně nízké
nabídkové ceny vyloučen bez dalšího.
Postup zadavatele musí být v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek především
přezkoumatelný. V písemné zprávě zadavatel pouze konstatuje, že účastník v určené lhůtě svou
mimořádně nízkou nabídkovou cenu neodůvodnil a bylo proto rozhodnuto o jeho vyloučení ze
zadávacího řízení. S ohledem na shora uvedené žadatelka žádá o poskytnutí:
1) informace o tom, kdy byla vyloučenému účastníkovi řízení ISONOE INVEST, a.s., sídlo: Holušická
2221/3, Chodov, PSČ: 148 00, Praha 4, IČO: 289 72 589 (dále jen „vyloučený účastník řízení“)
prokazatelně doručena výzva ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

2) jakou lhůtu k vyjádření zadavatel vyloučenému účastníkovi řízení stanovil
3) zda vyloučený účastník zadávacího řízení na výzvu reagoval, pokud ano, kdy konkrétně a jak znělo
jeho vyjádření
4) jak zadavatel objasnění vyloučeného účastníka řízení posoudil a co jej vedlo k jeho vyloučení ze
zadávacího řízení
5) zda se vyloučený účastník řízení bránil jinými prostředky (jakými)
Požadované zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti v elektronické
podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech
požadovaných informací, a to i v případě, že již byly zveřejněny. V případě jakýchkoliv dotazů
kontaktujte
na telefonním čísle
nebo e-mailem na adrese
“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky ve formě textu tohoto přípisu.
K bodu 1)
Účastníkovi byla doručena výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny prostřednictvím Tender
areny dne 17. 4. 2019 v 10:38:52 hod.
K bodu 2)
Lhůta pro doručení zdůvodnění byla stanovena v délce 14 kalendářních dnů po doručení Výzvy
k zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
K bodu 3)
Účastník na výzvu ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nereagoval.
K bodu 4)
Účastník na výzvu ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nereagoval, proto byl ze
zadávacího řízení vyloučen.
K bodu 5)
Účastník se proti svému vyloučení ze zadávacího řízení nijak nebránil.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního
„elektronicky podepsáno“
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