Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

REKONSTRUKCE ULICE NA REJDIŠTI VČETNĚ OPRAVY
VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO ŘADU
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Zjednodušené podlimitní řízení
P18V00000026
26/06/2018

Centrální zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
IČO: 00239500 | DIČ: CZ00239500
Zastoupený PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43
zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Vážený účastníku,
dovolte, abych Vám v souvislosti s § 48 odst. 11 zákona bezodkladně písemně oznámil, že hodnotící
komise Vás doporučila k vyloučení ze zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku na základě
skutečnosti, že údaje či doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky.
Komise při posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení shledala, že jste neakceptoval
požadavek zadavatele uvedený v ustanovení čl. VIII. a bodu 9.3. zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“), tzn. „Účastník je povinen doložit nabídkovou cenu v elektronické podobě, tj. celkovou
nabídkovou cenu bez DPH za celý předmět veřejné zakázky […] vyplývající z vyplněného položkového
rozpočtu dle Přílohy č. 2 ZD (Příloha č. 2a ZD + Příloha č. 2b ZD) […]“ a „Zadavatel požaduje, aby
dodavatel (účastník) vyplnil položkové rozpočty (Příloha č. 2a ZD a Příloha č. 2b ZD), které jsou součástí
této zadávací dokumentace a přitom zachoval strukturu těchto položkových rozpočtů […]“, přičemž
z předložené nabídky vyplývá, že se jedná o nabídkovou cenu pouze pro dílčí část předmětu veřejné
zakázky dle Přílohy č. 2b ZD, kdy komisi pro otevírání nabídek a ani hodnotící komisi z nabídky
nevyplývá nabídková cena pro dílčí část předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č. 2a ZD, resp. celková
nabídková cena účastníka, která je rovna součtu obou dílčích částí předmětu veřejné zakázky a podle
níž měly být jednotlivé nabídky hodnoceny. S ohledem na nezhojitelnou skutečnost, kdy zadavatel
nepřipustil dílčí plnění předmětu veřejné zakázky či předložení variant nabídky a není možné požádat o
objasnění předložených údajů či dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů či dokladů dle
ustanovení § 46 odst. 1 zákona s ohledem na zásady zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6
zákona (porušení zásady transparentnosti) a údaje, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení
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dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona, shledala komise, že jste nesplnil podmínky účasti v zadávacím
řízení, Vaši nabídku komise vyřadila a zadavatel Vás proto v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona
rozhodnutím Rady města Nymburk ze dne 08/08/2018 (usnesení č. 387) vyloučil z účasti v zadávacím
řízení. Děkujeme za Vaši účast a budeme se těšit na případnou další spolupráci.
Zpracoval:
Podpis:

Bc. Filip Haferník

V:

Dne:

Ostravě

Digitálně podepsal
Filip
Filip Haferník
2018.08.09
Haferník Datum:
16:18:19 +02'00'

Za společnost:
Razítko:

PPE.CZ s.r.o.

09/08/2018

Rozdělovník:
 MaGe Construction, s.r.o.
 Město Nymburk
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