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PPÍÍSSEEMMNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE    
  

ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách 
ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon“) 

 

 
v rámci zadávacího řízení zadávaného formou zjednodušeného podlimitního  

řízení na podlimitní ve řejnou zakázku na služby , ve smyslu § 38 zákona na akci: 
 

  

MARKETINGOVÉ SLUŽBY A KREATIVNÍ ČINNOST 
NA VODÁCKÉ ŘECE ORLICI 

VČ. TISKU A VÝROBNÍ DODÁVKY 
 

 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE : 
 
   Regionální turistické a informa ční centrum, o.p.s. 

 sídlo:   I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 právní forma:  141 – Obecně prospěšná společnost 

IČ:    260 11 531 
zastoupený:   paní Michalou Kiezlerovou, ředitelkou 

      telefon, fax :  +420 494 337 261 
      e-mail:   rtic@kostelecno.cz 
 profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26011531 

 
 

Společnost pov ěřená výkonem zadavatelských činností:  
 

    OHGS s.r.o. 
    17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 IČ:    455 36 899 
      zastoupená:  RNDr. Svatoplukem Šedou, jednatelem společnosti 
    Jitkou Benešovou, zaměstnankyní 

 
 
 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu nového turistického programu 
a zajišt ění realizace reklamní kampan ě na podporu cestovního ruchu v turistickém 
regionu Orlické hory a Podorlicko, která bude zam ěřena na propagaci nov ě 
vytvo řeného turistického programu „Vodácká řeka Orlice“ a sou časně i na propagaci 
a prezentaci již existující turistické nabídky. 

 
část 1 (A) Příprava a vypracování vlastního programu Vodácká řeka Orlice 
část 2  (B) Internetová prezentace 

(C) Propagační materiál (upoutávkový a podrobný), 
(D) Velké informační tabule, 
(E) Malé informační a výstražné tabulky, 
(F) Propagace a reklama v mediích a na akcích 
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Předmět veřejné zakázky je klasifikován jako:  
Marketingové služby CPV kód: 79342000-3 
 
 
 

3. CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  1 879 200 Kč bez DPH, 
2 255 040 Kč vč. 20% DPH. 

 
Předpokládaná hodnota dílčích částí zakázek: 
 
část 1 (A)          373 000 Kč bez DPH 
část 2 (B, C, D, E, F)      1 506 200 Kč bez DPH 
 
 
Celková cena dle uzavřených smluv:  1 212 450,00 Kč bez DPH 
          242 490,00 Kč (DPH 20%) 
       1 454 940,00 Kč vč. DPH 
 
část 1 (A):         198 500,00 Kč bez DPH 
            39 700,00 Kč (DPH 20%) 
           238 200,00 Kč vč. DPH 
 

část 2 (B, C, D, E, F):     1 013 950,00 Kč bez DPH 
          202 790,00 Kč (DPH 20%) 
       1 216 740,00 Kč vč. DPH 
 
 
 

4. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Zadavatel rozhodl zadat veřejnou zakázku „MARKETINGOVÉ SLUŽBY 
A KREATIVNÍ ČINNOST NA VODÁCKÉ ŘECE ORLICI VČ. TISKU A VÝROBNÍ DODÁVKY“ 
v souladu s podmínkami uvedenými v § 25 zákona formou „zjednodušeného podlimitního 
řízení“ dle § 38 zákona. 

 
 
 

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH 
UCHAZEČŮ 

 

5.1. ČÁST 1 (A) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

    T.I.S. - Turistické informa ční systémy v.o.s. 
 sídlo:   Na Nábřeží 774/119, 736 01 Havířov – Město 

 právní forma:  111 - veřejná obchodní společnost 
IČ:    259 06 518 
zastoupený:   panem Ing. Danielem Baloghem 

      telefon, fax:  +420 776 110 703 
      e-mail:   dan.balogh@tis-systems.cz  
 web:   http://www.tis-systems.cz/   
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5.2. ČÁST 2 (B, C, D, E, F) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
    DRING Consulting s.r.o. 

 sídlo:   Olomoucká 80/797, 618 00 Brno - Černovice 
 právní forma:  112 – společnost s ručením omezeným 

IČ:    261 15 760 
zastoupený:   paní Ing. Šárkou Hadererovou, ředitelkou 

    Ing. Martinou Bláhovou, zástupkyní ředitelky 
      telefon, fax:  +420 548 210 403, +420 548 226 550 
      e-mail:   hadarerova@dringbrno.cz, blahova@dringbrno.cz  
 web:   http://www.dringbrno.cz/  

 
 
 

6. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ 
NABÍDKY 

 
Způsob hodnocení nabídek byl pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven 

v zadávací dokumentaci takto: 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je NEJNIŽŠÍ 

NABÍDKOVÁ CENA . 
 
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v četně daně z přidané 

hodnoty. 
 

Celkové pořadí nabídek je dáno hodnotou nabídkové ceny tak, že nejvýhodnější 
je nabídka, která má nejnižší nabídkovou cenu. 
 

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen v podaných nabídkách rozhodne 
o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, kteří takovou nabídku podali. 

 
 
Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty na bídkové ceny 

od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodn ější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.   
 
 

6.1. ČÁST 1 (A) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Nabídka podaná pod po řadovým číslem 3 byla podle p ředem daného 

hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) vyho dnocena jako nejvhodn ější. 
 
Nabídka podaná pod po řadovým číslem 3 , po provedení posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotící komisí dne 07.11.2012 a na základě rozhodnutí zadavatele 
dne 07.11.2012, byla vyhodnocena jako nejvhodn ější .  
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A KONEČNÝ VÝSLEDEK 
HODNOCENÍ NABÍDEK, Z NĚHOŽ JE ZŘEJMÉ POŘADÍ NABÍDEK  

 

Poř. č. Identifika ční údaje uchaze če 

Celková 
nabídková cena 

včetně DPH 
(V KČ) 

Konečné 
pořadí 

1. 

DRING Consulting s.r.o. 
Olomoucká 80/797 
618 00 Brno - Černovice 
IČ: 261 15 760 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

257 400,- 2. 

3. 

T.I.S. - Turistické informa ční 
systémy v.o.s. 
Na Nábřeží 774/119 
736 01 Havířov – Město 
IČ: 259 06 518 
111 - veřejná obchodní společnost 

238 200,- 1. 

4. 

iStudio s.r.o. 
Zámecká 105/22 
643 00 Brno 
IČ: 269 52 611 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

411 360,- 4. 

5. 

Ing. Petr Ptá ček  
Pod Výrovem 1045 
549 01 Nové Město nad Metují 
IČ: 65221001 
101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

289 200,- 3. 

6. 

Mgr. Jan Vy čítal a REVYA, s.r.o. 
5.Máje 671 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČ: 149 68 452 
IČ: 480 41 254 
101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

225 000,-  

 
Zadavatel ve řejné zakázky  Regionální turistické a informa ční centrum, o.p.s.  se 

sídlem J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 260 11 531, v souladu s doporu čením 
hodnotící komise uvedeném v Protokolu o jednání hod notící komise č. 3 (Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek)  ze dne 07.11.2012, rozhodl  po ukon čení jednání 
hodnotící komise dne 07.11.2012  o výb ěru nejvhodn ější nabídky, kterou podal 
uchazeč 
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Poř. č. Identifika ční údaje uchaze če 

CELKOVÁ  
NABÍDKOVÁ CENA 

VČETNĚ DPH 
(v KČ) 

Konečné 
pořadí 

3. 

T.I.S. - Turistické informa ční 
systémy v.o.s. 
Na Nábřeží 774/119 
736 01 Havířov – Město 
IČ: 259 06 518 
111 - veřejná obchodní společnost 

238 200,- 1. 

 
Z předložené nabídky nevyplývá, že by měla být část veřejné zakázky plněna 

prostřednictvím subdodavatele.  
 
 

6.2. ČÁST 2 (B, C, D, E, F) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Nabídka podaná pod po řadovým číslem 1 byla podle p ředem daného 

hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) vyho dnocena jako nejvhodn ější. 
 
Nabídka podaná pod po řadovým číslem 1 , po provedení posouzení a hodnocení 

nabídek hodnotící komisí dne 07.11.2012 a na základě rozhodnutí zadavatele 
dne 07.11.2012, byla vyhodnocena jako nejvhodn ější .  

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A KONEČNÝ VÝSLEDEK 

HODNOCENÍ NABÍDEK, Z NĚHOŽ JE ZŘEJMÉ POŘADÍ NABÍDEK  
 

Poř. č. Identifika ční údaje uchaze če 

CELKOVÁ  
NABÍDKOVÁ CENA 

VČETNĚ DPH 
(v KČ) 

Konečné 
pořadí 

1. 

DRING Consulting s.r.o. 
Olomoucká 80/797 
618 00 Brno - Černovice 
IČ: 261 15 760 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

1 216 740,00 1. 

2. 

WAMAK CZ s.r.o.  
Nerudova 855/25 
500 02 Hradec Králové - Pražské 
Předměstí 
IČ: 275 10 590 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

1 756 526,40 4. 
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4. 

iStudio s.r.o. 
Zámecká 105/22 
643 00 Brno 
IČ: 269 52 611 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

1 677 480,00 3. 

5. 

Ing. Petr Ptá ček  
Pod Výrovem 1045 
549 01 Nové Město nad Metují 
IČ: 65221001 
101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

1 537 200,00 2. 

6. 

Mgr. Jan Vy čítal a REVYA, s.r.o. 
5.Máje 671 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČ: 149 68 452 
IČ: 480 41 254 
101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

1 204 100,-  

 
Zadavatel ve řejné zakázky  Regionální turistické a informa ční centrum, o.p.s.  se 

sídlem J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 260 11 531, v souladu s doporu čením 
hodnotící komise uvedeném v Protokolu o jednání hod notící komise č. 3 (Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek)  ze dne 07.11.2012, rozhodl  po ukon čení jednání 
hodnotící komise dne 07.11.2012  o výb ěru nejvhodn ější nabídky, kterou podal 
uchazeč 

 

Poř. č. Identifika ční údaje uchaze če 

CELKOVÁ  
NABÍDKOVÁ CENA 

VČETNĚ DPH 
(v KČ) 

Konečné 
pořadí 

1. 

DRING Consulting s.r.o. 
Olomoucká 80/797 
618 00 Brno - Černovice 
IČ: 261 15 760 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

1 216 740,00 1. 

 
Z předložené nabídky nevyplývá, že by měla být část veřejné zakázky plněna 

prostřednictvím subdodavatele.  
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7. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE UCHAZEČE, JEŽ BYL 
VYLOUČEN Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 
VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ 

 

Poř. č. Identifika ční údaje uchaze če 

Celková 
nabídková cena 

včetně DPH 
(V KČ) 

Konečné 
pořadí 

část 1 (A) 
225 000,- 

6. 

Mgr. Jan Vy čítal a REVYA, s.r.o. 
5.Máje 671 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČ: 149 68 452 
IČ: 480 41 254 
101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
112 – společnost s ručením 
omezeným 

část 2 (B, C, D, E, F) 
1 204 100,- 

 

 
Uchazeč Mgr. Jan Vy čítal a REVYA, s.r.o. se sídlem 5.Máje 671, 155 00 Praha 5 – 

Stodůlky, IČ: 149 68 452, IČ: 480 41 254, 101 - Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 112 – společnost s ručením 
omezeným, který podal nabídku pod po řadovým číslem 6, podal nep řijatelnou nabídku 
a zadavatel jej dle § 76 odst. 6 zákona vylou čil z další ú časti v zadávacím řízení. 

 
 
Nabídku pod pořadovým č. 6, kterou podal uchazeč „Mgr. Jan Vyčítal 

a REVYA, s.r.o.“ se sídlem 5. Máje 671, 155 00 Praha dne 25.09.2012 v 09:51 hod. 
hodnotící komise na svém jednání dne 07.11.2012 po posouzení nabídky podle § 76 odst. 1) 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 
1 písm. d) posoudila jako nep řijatelnou  a na základ ě níže uvedených 6-ti jednotlivých 
důvodů, které samy o sob ě nebo v kombinaci, byly d ůvodem k vy řazení 
nabídky, navrhla zadavateli vylou čení uchaze če z účasti v zadávacím řízení. 
 
1) Nabídku pod pořadovým č. 6 podal dne 25.09.2012 Mgr. Jan Vyčítal a REVYA, s.r.o.“ 

se sídlem 5. Máje 671, 155 00 Praha na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí mezi 
dodavateli“ uzavřené dne 21.09.2012. Na základě žádosti zadavatele o vysvětlení 
nejasnosti nabídky ze dne 19.10.2012, týkající se právní subjektivity uchazeče, předložil 
uchazeč dodatečně „Smlouvu o společném plnění veřejné zakázky“ mezi Mgr. Janem 
Vyčítalem (OSVČ, IČ : 149 68 452) a firmou REVYA, s.r.o. (IČ : 480 41 254) ze dne 
25.09.2012. Smlouva je  uzavřena dle § 829 - § 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník v platném znění, jak je uvedeno v odst. 6 „Závěrečné ustanovení“. Uchazeč 
Mgr. Jan Vy čítal (OSVČ, IČ : 149 68 452) a firma REVYA, s.r.o. (I Č : 48041254) 
je tedy ke dni podání nabídky sdružením ve smyslu §  829 - § 841 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník  v platném znění. 
 
Na základě druhého písemného vysvětlení nabídky ze dne 01.11.2012 doručeného dne 
02.11.2012 vč. přiloženého Písemného vypovězení smlouvy o společném plnění veřejné 
zakázky ke dni 30.10.2012 a čestného prohlášení Mgr. Jana Vyčítala hodnotící komise 
posoudila, že došlo k podstatné zm ěně uchazeče, který podal nabídku v zadávacím 
řízení (změna ze sdružení dvou dodavatelů dle zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 
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v platném zněn na jednu fyzickou osobu podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikáni).  

 
 

2) Mgr. Jan Vy čítal (OSVČ, IČ : 149 68 452) se dnem 25.09.2012, kdy uzav řel „Smlouvu 
o společném plnění veřejné zakázky“ ve smyslu § 829 - § 841 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník mezi ú častníky Mgr. Jan Vy čítal (OSVČ, IČ : 149 68 452) a firma 
REVYA, s.r.o. (I Č : 480 41 254), stal dle § 94 odst. 2 písmene c) zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění plátcem daně z přidané hodnoty. Předložená 
nabídka neobsahovala u všech položek vyčíslení DPH, pouze finanční objem 488 000,-
Kč byl zatížen DPH 20 %. Tímto způsobem byla úmyslně snížena celková nabídková 
cena včetně DPH. Nabídka byla tímto prokazateln ě v rozporu s platnými právními 
předpisy, resp. se zákonem  č. 235/2004 Sb. o dani z p řidané hodnoty v platném 
znění. 

 
 
3) Nabídku pod pořadovým č. 6 podal dne 25.09.2012 „Mgr. Jan Vyčítal a REVYA, s.r.o.“ 

se sídlem 5. Máje 671, 155 00 Praha. V nabídce byl předložen upravený formulář 
„Technické podmínky – vymezení charakteristik a požadavků na dodávky a služby 
a soupis dodávek s výkazem“, respektive nezahrnovala jednotkové ceny za MJ v Kč 
oproti závazné části zadávací dokumentace a dále obsahovala upravený předmět plnění, 
respektive nebyla oceněna položka 3.3 implementace produktu se zajištěním 
zobrazování aktuálních informací o sjízdnosti na řekách (min. 2x denně). Tato položka 
byla oceněna 0 Kč. 

 
Řádně vyplněný formulář „Technické podmínky – vymezení charakteristik a požadavků 
na dodávky a služby a soupis dodávek s výkazem“, respektive jednotkové ceny za MJ 
v Kč, nebyl doručen ani na základě Žádosti o písemné vysvětlení nabídky ze dne 
12.10.2012, doručené dne 18.10.2012. 

 
Hodnotící komise posoudila Přílohu č. 1 „Technické podmínky – vymezení charakteristik 
a požadavků na dodávky a služby a soupis dodávek s výkazem“ ze dne 19.10.2012 
doručenou s Písemným vysvětlením nabídky dne 22.10.2012 a konstatovala, 
že uchazeč dodate čně změnil nabídkovou cenu celkem bez DPH u položky 3.2  
převod vypracovaného vlastního programu, respektive výstupu části A) do web aplikace 
se zajištěním (garancí) aktuálností informací z původní ceny 62 000,- K č bez DPH 
na cenu novou 54 000,- K č bez DPH a u položky 3.3  implementace produktu 
se zajištěním zobrazování aktuálních informací o sjízdnosti na řekách (min. 2x denně) 
z původní ceny 0,- K č bez DPH na novou cenu 8 000,- K č bez DPH. 
Úplný formulář „Technické podmínky – vymezení charakteristik a požadavků na dodávky 
a služby a soupis dodávek s výkazem“, včetně jednotkových cen za MJ v Kč byl zaslán 
s druhým Písemným vysvětlením nabídky až dne 02.11.2012. 

 
 

4) Nabídku pod pořadovým č. 6 podal dne 25.09.2012 Mgr. Jan Vyčítal a REVYA, s.r.o.“ 
se sídlem 5. Máje 671, 155 00 Praha s cenovou nabídkou: 

 
 část 1 část 2 celkem 

cena celkem bez DPH 225 000,00 1 106 500,00 1 331 500,00 
DPH 0,00 97 600,00 97 600,00 
cena celkem vč. DPH 225 000,00 1 204 100,00 1 429 100,00 
 
Na základě písemného vysvětlení nabídky ze dne 01.11.2012 doručeného dne 
02.11.2012 včetně následujících čtyř příloh : 
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- Písemné vypovězení smlouvy o společném plnění veřejné zakázky ke dni 30.10.2012 
- Čestného prohlášení  
- Vyplněný formulář „Technické podmínky – vymezení charakteristik a požadavků 

na dodávky a služby a soupis dodávek s výkazem 
- Smlouva o dílo. 
 
Hodnotící komise posoudila novou upravenou cenovou nabídku ze dne 30.10.2012 
a nový upravený návrh Smlouvy o dílo :  

 
 část 1 část 2 celkem 

cena celkem bez DPH 225 000,00 1 204 100,00 1 429 100,00 
DPH 0,00 0,00 0,00 
cena celkem vč. DPH 225 000,00 1 204 100,00 1 429 100,00 

 
se závěrem, že uchazeč dodate čně změnil nabídkovou cenu bez DPH, respektive 
„ceny celkem bez DPH“ u položek pod po řadovým č. 8.3 až 8.7, absolutní výši DPH 
a dále, že upravený návrh smlouvy o dílo  ze dne 30.10.2012 je mezi Regionálním 
turistickým a informačním centrem, o.p.s a novým uchazečem Mgr. Janem Vyčítalem 
(nabídku podal uchazeč Mgr. Jan Vyčítal a REVYA, s.r.o.) s navýšenou nabídkovou 
cenou bez DPH o 97 600,00 K č a poníženou výší DPH o 97 600,00 K č. Podstatným 
způsobem tak zm ěnil p ůvodní návrh smlouvy o dílo předložený v nabídce, jak 
v odstavci 1 Smluvní strany, tak v odstavcích 5 Cena za dílo a platební podmínky a 9 
Závěrečná ustanovení (původní návrh ze dne 25.09.2012 dle podané nabídky, nově 
datován na 30.10.2012) včetně podpisu zhotovitele. 

 
 

5) Podnikatel Mgr. Jan Vyčítal neučinil uloženou registraci k dani § 94 zákona  č. 235/2004 
Sb., což dokládá ve svém druhém písemném vysvětlení nabídky v odstavci druhém, kde 
uvádí, že „Mgr. Jan Vyčítal (OSVČ)) IČ 149 68 452, který není plátce DPH…..“. Tímto 
postupoval v rozporu s právními předpisy a upravený návrh smlouvy o dílo a upravené 
„Technické podmínky – vymezení charakteristik a požadavků na dodávky a služby 
a soupis dodávek s výkazem“ měly obsahovat vyčíslenou daň z přidané hodnoty. 

 
Hodnotící komise dále posuzovala následující rizikovou situaci ovlivňující dokončení 
předmětu plnění. Předmět veřejné zakázky byl v zadávací dokumentací požadován 
realizovat a dokončit do 10.11.2013, tj. v období kratším 12-ti kalendářních měsíců. 
V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky „MARKETINGOVÉ SLUŽBY A KREATIVNÍ 
ČINNOST NA VODÁCKÉ ŘECE ORLICI VČ. TISKU A VÝROBNÍ DODÁVKY“ by se 
podnikatel Mgr. Jan Vyčítal ve smyslu § 94 zákona č. 235/2004. Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v aktuálním znění mohl stát plátcem DPH. Překročení limitu 1 000 000,- Kč 
v období kratším 12-ti kalendářních měsíců je nabídkovou cenou 1 429 000,- Kč 
pravděpodobné. Uchazeč by byl nucen dodatečně navýšit nabídkovou cenu o DPH nebo 
významně upravit jednotkové ceny měrných jednotek (ponížit o celou výši DPH) nebo 
postupovat v příkrém rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Tento předpoklad rizikové situace, uvedený výhradně v tomto odstavci, není pro 
hodnotící komisi důvodem pro vyřazení nabídky. 

 
 

6) Mgr. Jan Vyčítal, osoba oprávněná jednat za společníky a především fyzická osoba 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku podala 
s písemným vysv ětlením ze dne 01.11.212 nepravdivé čestné prohlášení  
o zabezpečení výroby a dodání všech požadavků uvedených v části 2 respektive, že 
nedojde ke zm ěnám jednotlivých cenových položek , přestože v přiloženém 
vyplněném formuláři ke změnám jednotlivých cenových položek došlo. 
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Hodnotící komise posoudila, že v p ředloženém vyplněném formuláři „Technické 
podmínky – vymezení charakteristik a požadavků na dodávky a služby a soupis dodávek 
s výkazem ze dne 30.10.2012 došlo ke změnám „ceny celkem bez DPH“ u položek pod 
pořadovým č. 8.3 až 8.7, čím došlo k navýšení nabídkové ceny bez DPH 
o 97 600,00 Kč. 

 
 
Zadavatel rozhodl v souladu s doporu čením hodnotící komise uvedeném 

v Protokolu o jednání hodnotící komise č. 3 (Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek) 
ze dne 7. listopadu 2012. 

 
Rozhodnutí o vylou čení z účasti v zadávacím řízení bylo schváleno správní 

radou po ukon čení jednání hodnotící komise dne 7. listopadu 2012.  
 
 
 

8. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ 
NABÍDKA OBSAHOVALA MIMO ŘÁDNĚ NÍZKOU 
NABÍDKOVOU CENU 

 

Žádná z podaných a posuzovaných nabídek neobsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval:    
 RNDr. Svatopluk Šeda 

jednatel společnosti  
OHGS s.r.o. 

 
Převzala  
a 
ověřila: 

Michala Kiezlerová 
ředitelka 
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