MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633
zastoupené starostou města André Jakubičkou
veřejný zadavatel

DATUM
EVIDENČNÍ ČÍSLO

3. 3. 2014
01-2014

Veřejná zakázka :

„TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD, 1. ETAPA
- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA“
ROZHOHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
1.

Základní údaje o zadavateli:

Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:

2.

Základní údaje o uchazeči:

Název:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:

3.

Město Železný Brod
André Jakubička, starosta města
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
00262633
jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje
tel.:
483 333 966, 606 179 334
e-mail: d.mach@zelbrod.cz

Květoslav Dlask
Perštýnské nám. 117, 530 02 Pardubice
10182390
jméno: Květoslav Dlask
tel.:
603 907 240
e-mail: k.a.d@seznam.cz

Rozhodnutí o vyloučení:

Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 26.2.2014 veřejný zadavatel rozhodl
o vyloučení nabídky uchazeče Květoslav Dlask z dalšího hodnocení.
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4.

Odůvodnění:

Zadavatel obdržel na základě oznámení o veřejné zakázce ke dni a hodině stanovené
pro doručení nabídek celkem sedm nabídek uchazečů. Nabídky vyhověly podmínkám na zpracování
v českém jazyce a na podpis návrhu příkazní smlouvy, a proto byly postoupeny hodnotící komisi
k hodnocení nabídek.
Hodnotící komise se sešla na svém prvním jednání dne 26.2.2014 a posoudila obsahovou a
formální úplnost nabídek. U nabídky č. 3, kterou podal uchazeč Květoslav Dlask, Perštýnské nám. 117,
Pardubice (IČ : 10182390), bylo zjištěno, že nabídka nesplňuje požadavky stanovené na doložení
technických kvalifikačních předpokladů, a to konkrétně požadavku na doložení výkonu technického
dozoru u min. 3 obdobných zakázek s objemem prací na stavbě přes 5 mil. Kč za posledních 5 let.
Uchazeč doložil pouze 1 stavbu, a to obecným prohlášením, které nelze hodnověrně ověřit.
Proto hodnotící komise doporučila nabídku uchazeče a uchazeče Květoslav Dlask
ze zadávacího řízení vyloučit, a veřejný zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno v článku 3 rozhodnutí.

5.

Poučení o odvolání:

Protože se jedná o zadávací řízení zakázky malého rozsahu, lze proti rozhodnutí podat
námitku, ale námitka nemá odkladný účinek na další kroky zadavatele.
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