ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
V Pardubicích, 22. 7. 2021
Č.j.: SUSPK/7788/2021

Zadavatel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031 (dále jen „zadavatel“)
vyhlásil veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Obnova silnice
III/30535 Zbožnov“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájenou dne 21. 5. 2021.
Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 4 zákona
VYLUČUJE
účastníka STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO: 60838744, z další účasti ve shora uvedeném zadávacím
řízení.
Odůvodnění:
Hodnotící komise při posuzování nabídky účastníka konstatovala,
že účastník podal nabídku na plnění shora uvedené veřejné zakázky, která
se u vybraných položek jeví jako mimořádně nízká nabídková cena
(nebo také „MNNC“) ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel proto vyzval na základě § 46 zákona účastníka k vysvětlení,
zda se nejedná o MNNC a byl požádán o písemné zdůvodnění a o doplnění
podrobného rozkladu cen těchto níže uvedených položek:
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Výzva k vysvětlení nabídky byla účastníkovi řádně doručena a účastník na
tuto výzvu reagoval odesláním písemného zdůvodnění MNNC zadavateli.
Rovněž zadavatel pro úplnost dodává, že zákon v ustanovení § 28 odst. 1
písm. o) definuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu jako nabídkovou
cenu nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví
jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel u
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny uvádí, že jeho smyslem je
rozpoznat nabídky, které evokují na straně zadavatele oprávněné
pochybnosti o tom, zda daný účastník zadávacího řízení bude schopen za
takovou nabídkovou cenu předmět veřejné zakázky řádně plnit. Zákon též
ukládá povinnost vyžádat si zdůvodnění od účastníků v okamžiku, kdy
zadavatel přítomnost MNNC skutečně zjistí. Institut MNNC má chránit
především zadavatele před tím, aby nebyli nuceni uzavřít smlouvu na
předmět plnění veřejné zakázky s dodavatelem, u něhož má zadavatel
důvodné pochybnosti o tom, zda bude schopen danou veřejnou zakázku
řádně realizovat dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci,
nebo který by nebyl schopen plnění veřejné zakázky za takovou
nabídkovou cenu vůbec poskytnout, případně by jej nebyl schopen
poskytnout
řádně,
včas
či
za
stanovených
podmínek.
Také nereálně stanovená nabídková cena by mohla být rovněž důvodem
pro pozdější požadavky daného účastníka na navyšování původní
nabídkové ceny.
Na základě
následující:
a)

obdrženého

vysvětlení

od

Položka: 11313
ODSTRANĚNÍ
PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

účastníka,
KRYTU
M3

zadavatel

uvádí

ZPEVNĚNÝCH

Účastník uvádí v kalkulaci pouze cenu za frézování zpevněných ploch.
- Účastník v kalkulaci neuvádí žádnou dopravu vyfrézovaného materiálu.
Součástí položky rozpočtu je však dle doplňujícího popisu a technické
specifikace i „přemístění stávající kce. vozovky v místě sanace na
skládku, veškerá manipulace s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku“ (což je doloženo i navazujícím
poplatkem za skládku viz položka 014111 v jejímž rámci je
rozpočtováno skládkovné pro celý objem zeminy objasňované
položky). Účastník nedoložil, jakým způsobem bude s vytěženým
materiálem nakládat.
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Účastníkem doložený rozpad neobsahuje dopravu vyfrézovaného
materiálu. Nabídka účastníka tak obsahuje MNNC, protože nekalkuluje se
všemi pracemi předepsanými ve specifikaci položky (chybí doprava
vyfrézovaného materiálu na skládku).
b)

Položka: 12932
0,50M3/M
m

ČIŠTĚNÍ

PŘÍKOPŮ

OD

NÁNOSU

DO

Účastník deklaruje cenu jako součet následujících prací:
- Provedení zemních prací vlastním strojem „Bagr kolový“ ve výši 9,75
Kč/m. (cena je dopočtena z jednotkové ceny za provedení výkopu ve
výši 650 Kč/m3). Cena 650 Kč/m3 je kalkulována v dostatečné výši
vůči obvyklé ceně zjištěné na základě vlastního cenového šetření. Na
1m položky rozpočtu je kalkulováno 0,015 m3 zemních prací. Položka
rozpočtu však definuje na 1m příkopu až 0,5 m3 nánosu (v kontextu
třídění OTSKP je specifikována hloubka od 25 cm do 50 cm). Z výše
uvedeného plyne, že účastník nekalkuluje s celým rozsahem prací.
- Přemístění zeminy vlastním strojem „Tatra 6x6“ ve výši 10,50 Kč/m
(cena je dopočtena z ceny Tkm ve výši 600 Kč/tkm).
o Na základě vlastního cenového šetření lze konstatovat, že obvyklá
výše dopravy 1 Tkm se pohybuje v nízkých jednotkách Kč,
účastník tedy kalkuluje s cenou cca 200 x vyšší.
o Zároveň účastník kalkuluje dopravu jako 0,0175 tkm/1m příkopu.
Položka rozpočtu definuje na 1m příkopu až 0,5 m3 nánosu, což
při objemové hmotnosti vytěžené zeminy 1,6 t/m3 odpovídá až
0,8 t/m příkopu. Z kalkulace tedy vyplývá, že účastník uvažuje
přemístění vytěžené zeminy do vzdálenosti 0,022 km
(tedy o 22 m).
Účastník nedoložil, jakým způsobem bude nakládat s vytěženou
zeminou z příkopu.
Účastníkem doložený rozpad ceny kalkuluje s neúplným rozsahem
zemních prací i vzdáleností dopravy vytěžené zeminy. Nabídka účastníka
tak obsahuje MNNC, neboť nekalkuluje s úplným rozsahem zemních prací
předepsaných ve specifikaci položky.
----------------------------------------------------------------------------------Na základě všech shora uvedených skutečností dospěla hodnotící komise k
závěru, že se účastníkovi zadávacího řízení nepodařilo dostatečně
zdůvodnit MNNC, neboť jeho zdůvodnění MNNC, je nedostačující,
neuspokojivé
a není
založeno
na
konkrétních
a
věrohodných
skutečnostech,
které
by
odstranily
pochybnosti
zadavatele
o realizovatelnosti předmětu veřejné zakázky za navrhovatelem nabízenou
cenu.
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Zadavatel se seznámil se všemi skutečnostmi, které se týkají předmětné
problematiky, ztotožnil se s názorem hodnotící komise a v důsledku toho
se rozhodl vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, neboť nabídka
účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu a tato MNNC
nebyla účastníkem zadávacího řízení dostatečně zdůvodněna.
Rovněž platí obecné východisko, podle něhož, pokud je naplněn byť i jen
jeden z důvodů pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení, pak je zadavatel
oprávněn účastníka vyloučit.
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail17065.html
Poučení:
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky dle ustanovení
§ 242 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka.

Za Zadavatele

Ing. Miroslav Němec
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec
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