ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ
ZADAVATEL:
n
Gym ázium Boskovice, příspěvková o rganizace
Sídlem: P alackého náměstí 222/1,68011 Boskovice
Zastoupený:
Mgr. Alena Svanovská, ředitelka
IČ:
62073109

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce elektroin stalace - 1 , etapa"

VYLOUČENI
uchazeče STAVKOM, spo l. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ: 41604041, z další
účasti v zadávacím řízení u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadané
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon"), s názvem „Reko nstrukce elektro instalace - 1 , etapa".

ODŮVODNĚNI:
Ve Výzvě pro podání nabídek se mimo jiné uvádí: „Celková předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 3 272 400,— Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že uvedené finanční údaje
jsou maximální a zadavatel nemá žádné další volné finanční prostředky. Zadavatel dále
upozorňuje, že překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem je důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení."
V uchazečem předložené nabídce je v Krycím listu, návrhu smlouvy a rozpočtu uvedena
cena celkem za realizaci zakázky 3.960.874,— Kč bez DP H, což je cena vyšší, než je
zadavatelem stanovena předpokládaná hodnota.
Dále zadavatel uvádí, že při posouzení nabídek se zejména posuzuje (kontroluje), zda
nabídka v plném rozsahu respektuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem, tedy zda
ustanovení uvedené v nabídce uchazeče zcela respektují zadávací podmínky.
Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka uchazeče je nepřijatelná, protože za nepřijatelnou
nabídku se považuje nabídka, která nesplnila zadávací podmínky z hlediska jiných
požadavků zadavatele než na předmět plnění veřejné zakázky - uchazeč tedy ve své nabídce
nesplnil zadávací podmínky z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Veřejná zakázka - „Rekonstrukce elektroinstalace -1, etapa'

Poučení:
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadanou v souladu s ust. § 18
odst. 5 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona. Na
základě výše uvedeného uchazeči nepřísluší práva dle zákona, tak jak to umožňuje ust. § 110
zákona.
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