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Zadavatel
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve
vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně
Způsob zadání
Veřejná
zakázka
vypsaná
formou
zjednodušeného
podlimitního řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená uveřejněním
výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 09.07.2020
SANAKO.cz, s.r.o.
Chodská1393/13
Praha 2 12000
V Novém Jičíně dne 10.8.2020
VĚC: Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zadavatel Vás na základě ustanovení § 48 odst. (2) písm. a) zákona
VYLUČUJE
z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení k výše uvedené veřejné zakázce.
Zdůvodnění:
Dne 30.07.2020 Vám byla datovou schránkou doručena Žádost o objasnění údajů,
dokladů nebo doplnění údajů, dokladů dle § 46 odst. 1 a 3 zákona, v níž Vás
zadavatel vyzývá k předložení opravy položkového rozpočtu při nedotčení
celkové nabídkové ceny (do celkové nabídkové ceny nebyla započítána hodnota
části B a C položkového rozpočtu Odstranění dřevěných konstrukcí podlah a obkladů
ve výši 183 553,22 Kč bez DPH), a dále k prokázání splnění způsobilosti
a kvalifikace (předložená nabídka neobsahuje žádné dokumenty prokazující
základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci definovanou
v zadávací dokumentaci).
Na základě Žádosti byly dne 30.07.2020 zadavateli datovou schránkou doručeny
dokumenty Výpis z obchodního rejstříku, Reference, Rekapitulace položkového
rozpočtu.
Vámi předložená Rekapitulace položkového rozpočtu obsahuje nepřípustnou
opravu, která mění celkovou nabídkovou cenu, a to z původní výše 2 408 210,25
Kč bez DPH na 2 591 763,47 Kč bez DPH. Vámi zvolený postup je v přímém rozporu
s ust. § 46 odst. 3 zákona.
V rámci Vašeho předloženého doplnění nabídky nebyla žádným způsobem
prokázána základní způsobilost a pouze částečně byla prokázána profesní
způsobilost (doložen pouze Výpis z OR nikoli doklad, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky) a technická
kvalifikace (doložen seznam služeb bez uvedení ceny a doby jejich poskytnutí).
Vámi předložená nabídka nesplnila zadávací podmínky, zadavatel musí bez
zbytečného odkladu odeslat účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho
vyloučení (§ 48 odst. 11 zákona).

Poučení:
Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je účastník zadávacího
řízení oprávněn podat námitky dle § 241 - § 244 zákona.
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