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Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení 

 
Veřejná zakázka: Park Houslový klíč – vybavení 
Číslo zakázky: 12/OHS/2020 
Zadavatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, IČ 00240192 

 

Zadavatel schválil dne 29. 12. 2020 usnesením Rady MČ Praha 20 č. RMC/84/2/1597/20 
vyloučení dodavatele STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31, IČ 01919652 
z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park 
Houslový klíč – vybavení“, na základě doporučení výběrové komise. 

 

Odůvodnění 

Při posuzování nabídky dodavatele STROMMY COMPANY s.r.o. bylo zjištěno, že 
nabídková cena u položek č. 12 a č. 22 výkazu výměr neodpovídá technickým a kvalitativním 
standardům, které na tyto položky byly kladeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Tyto 
položky jsou v nabídce společnosti STROMMY COMPANY s.r.o. oceněny řádově nižší částkou 
než v nabídkách ostatních účastníků a než ve výkazu výměr oceněném zpracovatelem projektové 
dokumentace. Dodavatel byl vyzván k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a to položek 
č. 12 a č. 22 výkazu výměr.  

Dodavatel ve stanoveném termínu doručil objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 
Objasňující stanovisko v případě mimořádně nízké nabídkové ceny u obou položek obsahovalo 
identické zdůvodnění vycházející z tvrzení, že dodavatel je plnění v rozsahu dané položky 
schopen zhotovit v požadované kvalitě za udanou cenu a je toho docíleno několika způsoby: 
koordinací výroby a sloučením výroby s jinými prvky i pro jiné zakázky, propracovaným 
managementem výroby, celkovou nabídkovou cenou, kde je část nákladů na danou položku 
rozprostřena do položek jiných. 

Výběrová komise takto obecně formulované objasnění nepovažuje za přesvědčivé. 
Komise se nemůže spokojit s posouzením nabídkové ceny jako celku tak, jak dodavatel uvedl ve 
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svém objasňujícím stanovisku, ale musí hlouběji posoudit reálnost a opodstatněnost cen všech 
položek, z nichž se celková nabídková cena skládá. 

 Při posouzení cen uvedených položek komise vycházela z výkazu výměr (položkového 
rozpočtu) vypracovaného zpracovatelem projektové dokumentace i ze srovnání nabídkových cen 
uvedených položek v nabídkách ostatních účastníků. Doručeno bylo celkem 8 nabídek. 
V nabídkách ostatních sedmi účastníků byly uvedené položky naceněny  přiměřeně vzhledem 
k požadovaným parametrům, technickým a kvalitativním standardům kladeným na uvedené 
položky zpracovatelem projektové dokumentace a souvisejícího výkazu výměr (položkového 
rozpočtu) v rozsahu tak, jak byly součástí zadávací dokumentace. 

Dodavatel uvádí, že část nákladů na dané položky je rozprostřena v rámci jeho nabídky 
do položek jiných. Vzhledem k tomu, že v případě nabídky dodavatele jsou položky 12 a 22 
oceněny částkami řádově nižšími, u položky č. 22 částkou desetinásobně nižší, než ve výkazu 
výměr (položkovém rozpočtu) zpracovatele projektové dokumentace i ostatních dodavatelů, 
z vysvětlení dodavatele tedy vyplývá, že je mezi jiné položky rozprostřena prakticky celá cena 
těchto položek. Tento způsob nacenění rozpočtu a následné objasňující stanoviska dodavatele,  
STROMMY COMPANY s.r.o., výběrová komise považuje za nepřijatelné riziko pro řádnou 
realizaci zakázky. 

Dodavatel u výše uvedených položek neposkytl zadavateli informace rozhodné pro 
posouzení způsobu stanovení ceny těchto položek a pro posouzení parametrů těchto položek. 
Zadavatel z takto nekonkrétní odpovědi dodavatele není schopen vyhodnotit míru rizika, zda 
uvedené položky budou realizovány v požadované kvalitě, zda nebude snahou dodavatele cenu 
díla dodatečně navyšovat, resp. zakázka nebude z finančních důvodů na straně dodavatele 
dokončena.  

 
 
Poznámka: 
Oznámení o vyloučení účastníka se považuje za doručené uveřejněním na internetových 
stránkách http://www.pocernice.cz/urad/verejne-zakazky/, zadavatel si toto právo vyhradil 
v čl. XI. zadávací dokumentace. 

 

 

 

 
 

Ing. Zdeněk Vavruška 
vedoucí odboru 
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