Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, o. p. s.
Sokolovská 260/143, Praha 8
ID DS: 8vzj3s2

P10-063122/2020
755
10. 6. 2020

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) 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 8. 6. 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, a to v návaznosti na odpověď povinného subjektu na předchozí žádost o informace, kterou
žadatelka podala dne 25. 5. 2020 a která byla vyřízena přípisem ze dne 28. 05. 2020 pod označením
P10-052663/2020 (dále jen „odpověď na předchozí žádost“).
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 odpovědi na předchozí žádost 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“) doručena výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „výzva“)
prostřednictvím Tender arény dne 17. 4. 2019 a k podání zdůvodnění byla vyloučenému účastníkovi
řízení stanovena lhůta 14 kalendářních dnů po doručení výzvy. Povinný subjekt v odpovědi na předchozí
žádost dále uvedl, že vyloučený účastník řízení na výzvu nijak nereagoval a následnému vyloučení ze
zadávacího řízení se nebránil. Podle § 113 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) je zadavatel povinen požádat účastníka řízení o zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny a poskytnout účastníkovi řízení možnost jeho nabídkovou cenu zdůvodnit. Žádost
o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přitom zadavatel může vznést opakovaně, když tuto
možnost přímo uvádí ustanovení § 113 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZZVZ. V daném případě vyloučený účastník
řízení předložil nabídku, která naplňovala povahu mimořádně nízké nabídkové ceny, stanovené
v zadávací dokumentaci na straně 7. S ohledem na význam veřejné zakázky a především s ohledem na
možnost ušetřit významné množství veřejných finančních prostředků však lze objektivně očekávat, že
zadavatel využije svého oprávnění a bude se vyloučeného účastníka řízení dotazovat opakovaně na
zdůvodnění mimoř. nízké nab. ceny, aby se dostatečně ubezpečil ohledně dosažitelnosti značné finanční
úspory. S ohledem na shora uvedené žadatelka žádá o poskytnutí:

1) informace o tom, zda povinný subjekt jako zadavatel v souladu s § 113 odst. 4 ZZVZ žádal
vyloučeného účastníka řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny opakovaně poté, co
vyloučený účastník řízení na první žádost nereagoval;
2) pokud vyloučený účastník řízení nebyl opakované žádán, z jakého důvodu se tak stalo.“
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)
Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nebyla vznesena opakovaně.
K bodu 2)
Vzhledem k více než dostatečné délce poskytnuté lhůty pro objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a nulové reakci účastníka nepovažovala komise opakování žádosti za potřebné a ani vhodné
z důvodu procesní ekonomie zadávacího řízení. Zadavatel tak následně rozhodnul o vyloučení
účastníka.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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