
 
 
 

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821 
 

Národní archiv 
Archivní 4, 149 01  Praha 4 – Chodovec 
telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 
fax: 974 847 214 
e-mail: na@nacr.cz 
ID datové schránky: fe3aixh 
http://www.nacr.cz 
 

 

*NACRX001660O* 
NACRX001660O 

prvotní identifikátor 
 
 
Gordion spol. s r.o. 
 
 
 
 

Dne: 05.08.2013 Naše značka: NA-  5611-70/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272 
Vaše značka:         
 
Přezkoumání námitek uchazeče – f. Gordion s.r.o. 

 
 Národní archiv jako zadavatel veřejné zakázky „NDA - zadávací řízení na 
poskytovatele právních a poradenských služeb“ obdržel dne 26. 7. 2013 námitky stěžovatele, 
společnosti Gordion s.r.o., IČO: 26147921, se sídlem Kolmá 682/2, Praha 9, 190 00 (dále jen 
„stěžovatel“) proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení 
na shora uvedenou veřejnou zakázku.   

 Zadavatel posoudil stěžovatelem podané námitky v plném rozsahu a po jejich 
přezkoumání a postupem dle ust. odst. 1 § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává toto 

r o z h o d n u t í: 

Námitkám stěžovatele proti vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení na   
veřejnou zakázku „NDA - zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských služeb“ 
se     v y h o v u j e .  

O d ů v o d n ě n í :  

Zadavatel na základě hodnocení hodnotící komise rozhodl o vyloučení stěžovatele 
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „NDA - zadávací řízení na poskytovatele 
právních a poradenských služeb“, a to s odkazem na nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu 
uchazeče. Na to uchazeč zaslal zadavateli odůvodnění nabídkové ceny, kterým odpověděl na 
zadavatelem položené otázky a následně dále ve svém podání z 26.7.2013 poskytl vysvětlující 
argumentaci ke svým cit. odpovědím.  

Zadavatel po přezkoumání a posouzení podaných námitek v plném rozsahu došel 
k závěru, že hodnotící komise při svém hodnocení neodůvodnila dostatečně striktně 
objektivními důvody své rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z výše uvedeného výběrového 
řízení, pročež námitkám stěžovatele vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno v dispozitivu.  
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Za účelem provedení nápravy proto zadavatel provede nové hodnocení nabídek 
v uvedeném zadávacím řízení, o kterémžto rozhodnutí budou současně informováni všichni 
uchazeči o uvedenou veřejnou zakázku. 

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
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