STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Ing. Josef Franěk
Průjezdní 463
403 21 Ústí nad Labem

sp.zn. MMUL/PO/VZ/196314/2022/DeuD
č. j. MMUL/PO/VZ/235924/2022/DeuD

V Ústí nad Labem dne 27. 07. 2022

ROZHODNUTÍ
o vyloučení účastníka z další účasti
na výběrovém řízení
Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru, na základě ustanovení čl. 3 odst. 3.3
Směrnice Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek ze dne 11. 03. 2019 (dále jen
„směrnice“) Vám tímto oznamuje, že ve výběrovém řízení k veřejné zakázce na vypracování
projektové dokumentace (pro stavební řízení a pro provádění stavby, včetně výkonu
autorského dozoru) pro půdní vestavbu tří odborných učeben, šesti kabinetů, jednoho skladu
a s tím související stavební úpravy, zveřejněném na profilu zadavatele dne 22. 06. 2022 s
názvem „Vestavba odborných učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o. – PD“
vedené pod sp.zn. MMUL/PO/VZ/196314/2022/DeuD,
byl účastník výběrového řízení Ing. Josef Franěk z důvodu nezdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny vyloučen z další účasti na výběrovém řízení.

Odůvodnění:
Dne 22. 06. 2022 zahájil zadavatel výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace
(pro stavební řízení a pro provádění stavby, včetně výkonu autorského dozoru) pro půdní
vestavbu tří odborných učeben, šesti kabinetů, jednoho skladu a s tím související stavební
úpravy, zveřejněné na profilu zadavatele pod názvem „Vestavba odborných učeben ZŠ Ústí
nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o. – PD“ vedené pod sp. zn.
MMUL/PO/VZ/196314/2022/DeuD.
Dne 21. 07. 2022 zasedla hodnotící komise zadavatele pro hodnocení podaných nabídek a u
nabídky podané dodavatelem Ing. Josefem Fraňkem zjistila, že nabídka dodavatele Ing.
Josefa Fraňka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel dne 21. 07. 2022 písemně vyzval dodavatele o zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny.

Dne 27. 07. 2022 obdržel zadavatel písemné vyjádření dodavatele, ve kterém uvádí:
„Vzhledem k jiným okolnostem, které mezitím nastaly, nebudu však nabídkovou cenu
zdůvodňovat a souhlasím s vyřazením mé nabídky z posuzování“.
Hodnotící komise došla k závěru, že dodavatel nedoložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu
a nesplnil požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách.
Hodnotící komise doporučila zadavateli, aby dodavatele Ing. Josefa Fraňka vyloučil z další
účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel se pak se závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl, jak je uvedeno shora.

Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z další účasti na výběrovém řízení na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu nejsou přípustné námitky, a to v souladu s ustanovením §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. et Mgr. Alena Nováková v.r.
vedoucí právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Ing. Dalibor Deutsch

