se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
č. j. ORŽP/1394/2022/1056/2019/mch

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“
Na základě doporučení hodnotící komise, dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále
jen zákon) a dle Směrnice města Šluknov o zadávání veřejných zakázek č. 9/2016

rozhoduji o vyloučení účastníka
Vladimír Malých – Hydroizomat s. r. o.
IČ: 41208838
se sídlem: Clementisa 53, 909 01 Skalica, Slovensko
z další účasti v zadávacím řízení zveřejněném dne 27.01.2022 na profilu zadavatele.
Odůvodnění:
Důvodem pro vyloučení účastníka je podání chybné nabídky, která je pro zadavatele
s ostatními neporovnatelná, a tedy nehodnotitelná. Účastník jako součást své nabídky
předložil oceněný výkaz výměr, který byl zadavatelem v průběhu zadávacího řízení
prostřednictvím zveřejněných změn č. 1 a 2 zadávací dokumentace zneplatněn. Ve změnách
zadávací dokumentace pak bylo uvedeno, že účastníci pro nacenění použijí novou verzi
výkazu výměr, která byla řádně zveřejněna na profilu zadavatele. I přes výše uvedené
předložil účastník jako součást své nabídky původní výkaz výměr, jehož součástí nebyla celá
řada položek nezbytných pro zdárné dokončení díla. Po zasedání hodnotící dne 16.02.2022
komise byl účastník o této skutečnosti informován a vyzván v souladu s § 46 odst. 3 zákona
k opravě položkového rozpočtu, která je možná za předpokladu, že bude zachována celková
nabídková cena. K této opravě stanovil zadavatel termín 21.02.2022 v 9:00 hodin. Účastník
výzvu přezval a reagoval na ni, avšak ve stanovené lhůtě opravený výkaz výměr nepředložil
ani nepožádal o prodloužení lhůty. Zadavatel tak má za to, že setrval na původní nabídce,
která však z výše uvedených důvodů nesplňuje podmínky zadávacího řízení. Zadavatel tak
nemá jinou možnost než účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

Šluknov dne 24.02.2022

Za zadavatele:

Mgr. Martin Chroust v. r.
Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
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