Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím
řízení
Název veřejné
zakázky

"Rekonstrukce stravovacího
Veselí nad Moravou"

Druh veřejné zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona Č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zákon)

Identifikační

zařízení MŠ Kollárova 1235,

údaje zadavatele

Název

Město Veselí nad Moravou

IČ

00285455

Adresa sídla

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat

Ing. Miloš Kozumplík, starosta

Zadavatel v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova 1235,
Veselí nad Moravou" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona Č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
rozhodlo vyloučení
společnosti ZESS, a.s.
Boršice 89, 68709 Boršice
IČO: 15547906
z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Důvodem pro vyloučení je nenacenění všech položek výkazu výměr stavby. Zadavatel
v zadávací dokumentaci čI. 7.1 odst. e) požadoval nacenit všechny položky tzv. slepého
rozpočtu, do kterého měl uchazeč v rámci své nabídky doplnit ceny jednotlivých položek.
Uchazeč - společnost ZESS, a.s. ve své nabídce nenacenil položku Voda, kanalizace Demontáž stávající kanalizace v 1. PP, NP.
Na profilu zadavatele byl zveřejněn kompletní položkový rozpočet a byl uchazeči k dispozici,
přesto nebyl uchazečem kompletně naceněn. Výše uvedená položka rovněž není naceněna
v části nabídky podané na CD (není naceněna žádná položka souboru Voda, kanalizace).
Nenacenění všech položek dle výše uvedeného rozpočtu má za důsledek vyloučení
uchazeče z výběrového řízení. V souladu s ust. § 76 odst. 1 musí být taková nabídka
nesplňující výše uvedené požadavky zadavatele vyřazena.
Výše uvedený uchazeč neocenil všechny položky soupisu, nesplnil tedy požadavek na
jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a neuvedení ceny u kterékoliv položky soupisu
je porušením zadávacích podmínek.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky a to ve lhůtě dle § 110 odst. 4 zákona.
Veselí nad Moravou 27.06.2016
Město Ve8ell nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
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Ing. Miloš Kozumplík, starosta

