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I. Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlem:
IČ:

II. Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:

Dle rozdělovníku

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337

Dodávka vybavení dílen a divadla vědy v rámci projektu
Moravian Science Centre Brno
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku dle
ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o VZ“)

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 4910/14/R73 ze
dne 24. 9. 2014:
1. r o z h o d l o z r u š e n í Části 1: Dodávka vybavení dílen veřejné zakázky Dodávka vybavení
dílen a divadla vědy v rámci projektu Moravian Science Centre Brno v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 1 písm. b) zákona o VZ;
2. r o z h o d l o z r u š e n í Části 2: Dodávka vybavení divadla vědy veřejné zakázky Dodávka
vybavení dílen a divadla vědy v rámci projektu Moravian Science Centre Brno v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona o VZ;

3.

r o z h o d l o z r u š e n í Části 3: Dodávka chemikálií do divadla vědy veřejné zakázky
Dodávka vybavení dílen a divadla vědy v rámci projektu Moravian Science Centre Brno v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona o VZ.

Část 1 veřejné zakázky:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky na Část 1 veřejné zakázky, a to nabídku
uchazeče O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 a nabídku
uchazeče RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451.
Hodnotící komise porovnáním nabídek uchazečů RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha,
PSČ 160 00, IČ: 272 17 451 a O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629
14 511 zjistila, že tyto mají stejný obsah i strukturu, obsahují totožné dokumenty, jejichž vyhotovení
se liší pouze typem písma a veškeré dokumenty jsou v nabídkách uvedeny ve stejném pořadí. Při
kontrole položkových rozpočtů v nabídkách obou uchazečů hodnotící komise zjistila, že se v nich
shoduje: v nabídkách na Část 1 338 z celkových 355 jednotkových cen, v nabídkách na Část 2 182 z
celkových 198 jednotkových cen a v nabídkách na Část 3 110 z celkových 116 jednotkových cen. Dle
údajů uvedených na obálkách s nabídkami obou uchazečů, byly tyto předány k poštovní přepravě
pouze jedním z nich – uchazečem O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. Na základě výše uvedených informací
hodnotící komise dospěla k závěru, že oba uchazeči uvedli ve svých nabídkách nepravdivé údaje, když
dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) zákona o VZ čestně prohlásili, že neuzavřeli zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v
souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou, jelikož uzavřeli dohodu o společném postupu v
zadávacím řízení. Zadavatel se s tímto závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení
uchazeče. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím
řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona o VZ komise vyřadila ze zadávacího řízení nabídky
uchazečů O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 a
RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451.
Vzhledem k tomu, že nabídky obou uchazečů byly vyřazeny, zadavatel je povinen v souladu s ust. § 84
odst. 1 písm. b) zákona o VZ zadávací řízení zrušit.

Část 2 veřejné zakázky:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 4 nabídky na Část 2 veřejné zakázky.
Nabídky uchazečů:
- O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511
- RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451
- MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, Brno, PSČ 627 00, IČ: 469 66 447
- HELAGO-CZ,s.r.o., Kladská 1082, PSČ 500 03, Hradec Králové, IČ: 259 63 961.
Nabídky uchazečů O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 a
RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451 byly vyřazeny dle
ustanovení § 76 odst. 6 zákona o VZ. Hodnotící komise porovnáním nabídek uchazečů RHINESTONE
s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451 a O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá
817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 zjistila, že tyto mají stejný obsah i strukturu, obsahují
totožné dokumenty, jejichž vyhotovení se liší pouze typem písma a veškeré dokumenty jsou v
nabídkách uvedeny ve stejném pořadí. Při kontrole položkových rozpočtů v nabídkách obou uchazečů

hodnotící komise zjistila, že se v nich shoduje: v nabídkách na Část 1 338 z celkových 355
jednotkových cen, v nabídkách na Část 2 182 z celkových 198 jednotkových cen a v nabídkách na Část
3 110 z celkových 116 jednotkových cen. Dle údajů uvedených na obálkách s nabídkami obou
uchazečů, byly tyto předány k poštovní přepravě pouze jedním z nich – uchazečem O.K.SERVIS
BioPro, s.r.o. Na základě výše uvedených informací hodnotící komise dospěla k závěru, že oba
uchazeči uvedli ve svých nabídkách nepravdivé údaje, když dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c)
zákona o VZ čestně prohlásili, že neuzavřeli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s předmětnou veřejnou
zakázkou, jelikož uzavřeli dohodu o společném postupu v zadávacím řízení. Zadavatel se s tímto
závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení uchazeče.
Nabídka uchazeče MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, Brno, PSČ 627 00, IČ: 469 66 447 byla
vyřazena z účasti v zadávacím řízení dle ust. § 76 odst. 6 zákona o VZ vzhledem k tomu, že nabídková
cena uchazeče překročila předpokládanou hodnotu, která byla v zadávacích podmínkách stanovena
jako maximální.
K hodnocení nabídek zůstala jediná nabídka uchazeče HELAGO-CZ,s.r.o., Kladská 1082, PSČ 500 03,
Hradec Králové, IČ: 259 63 961 a zadavatel je povinen v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona o
VZ zadávací řízení zrušit.

Část 3 veřejné zakázky:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 3 nabídky na Část 3 veřejné zakázky.
Nabídky uchazečů:
- O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511
- RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451
- MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, Brno, PSČ 627 00, IČ: 469 66 447.
Nabídky uchazečů O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 a
RHINESTONE s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451 byly vyřazeny dle
ustanovení § 76 odst. 6 zákona o VZ. Hodnotící komise porovnáním nabídek uchazečů RHINESTONE
s.r.o., Národní obrany 823/37, Praha, PSČ 160 00, IČ: 272 17 451 a O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá
817/37, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 629 14 511 zjistila, že tyto mají stejný obsah i strukturu, obsahují
totožné dokumenty, jejichž vyhotovení se liší pouze typem písma a veškeré dokumenty jsou v
nabídkách uvedeny ve stejném pořadí. Při kontrole položkových rozpočtů v nabídkách obou uchazečů
hodnotící komise zjistila, že se v nich shoduje: v nabídkách na Část 1 338 z celkových 355
jednotkových cen, v nabídkách na Část 2 182 z celkových 198 jednotkových cen a v nabídkách na Část
3 110 z celkových 116 jednotkových cen. Dle údajů uvedených na obálkách s nabídkami obou
uchazečů, byly tyto předány k poštovní přepravě pouze jedním z nich – uchazečem O.K.SERVIS
BioPro, s.r.o. Na základě výše uvedených informací hodnotící komise dospěla k závěru, že oba
uchazeči uvedli ve svých nabídkách nepravdivé údaje, když dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c)
zákona o VZ čestně prohlásili, že neuzavřeli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s předmětnou veřejnou
zakázkou, jelikož uzavřeli dohodu o společném postupu v zadávacím řízení. Zadavatel se s tímto
závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení uchazeče.
Nabídka uchazeče MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, Brno, PSČ 627 00, IČ: 469 66 447 byla
vyřazena z účasti v zadávacím řízení dle ust. § 76 odst. 6 zákona o VZ vzhledem k tomu, že nabídková
cena uchazeče překročila předpokládanou hodnotu, která byla v zadávacích podmínkách stanovena
jako maximální.

Vzhledem k tomu, že nabídky všech tří uchazečů byly vyřazeny dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona o
VZ je zadavatel povinen v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona o VZ zadávací řízení zrušit.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky se podávají
odděleně a nezávisle na sobě a zadavatel bude hodnotit jednotlivé části veřejné zakázky samostatně
a nezávisle na sobě.

Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení je uchazeč oprávněn podat zadavateli
námitky. Podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona o VZ musí stěžovatel doručit zadavateli námitky do
10 dnů ode dne, kdy se dozví o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele.

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření č. j. 140 297/2012 ze dne 17.12.2012

