VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
„Dodávka mantinelů pro OSTRAVAR ARÉNU“

Zadavatel
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Akciová společnost
IČ 25911368
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava-Zábřeh
obchodní název:
Silesia WM s.r.o.
sídlo:
Mexická 260/25, 712 00 Ostrava-Muglinov
právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
26817837
Kontrola nabídky dle § 107 odst. 2 zákona:
a) doručena ve lhůtě a v řádně uzavřené obálce
b) označená názvem veřejné zakázky
Závěr: Nabídka splňuje požadavky dle § 107 odst. 2 zákona
Nabídková cena bez DPH v Kč

ano
ano
6.247.616--Kč

Silesia WM s.r.o.
IČ 26817837
Mexická 260/25
712 00 Ostrava-Muglinov

V Ostravě dne 26.9.2018

Věc
Veřejná zakázka „Dodávka mantinelů pro OSTRAVAR ARÉNU“ – oznámení zadavatele o
vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
1.) Zadavatel – VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. – rozhodl podle § 48 odst. 1 a 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyloučit účastníka zadávacího řízení společnost Silesia WM s.r.o., IČ 26817837, sídlem Mexická
260/25, 712 00 Ostrava-Muglinov (dále jen „účastník“), z účasti v zadávacím řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávky pod názvem „Dodávka mantinelů pro OSTRAVAR ARÉNU“,
zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle § 53 zákona, jejíž zadávací dokumentace byla
uveřejněna na profilu zadavatele dne 3.9.2018, a to z důvodu, že nabídka nesplňuje zadávací
podmínky stanovené zadavatelem v souladu s ust. § 37 odst. 1 písm. c) zákona.
ODŮVODNĚNÍ
2.) Po posouzení nabídky účastníka podle § 39 odst. 1 a 2 písm. a) zákona z hlediska splnění
stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení vymezujících maximální výši nabídkové ceny bez
DPH zadavatel prokazatelně zjistil, že jsou naplněny důvody pro vyloučení účastníka zadávacího
řízení podle § 48 odst. 1 a 2 písm. a) zákona, neboť nabídka nesplňuje zadávací podmínky, jelikož
účastník nabídl splnit předmět plnění zadávané veřejné zakázky za nabídkovou cenu ve výši
6.247.616,-- Kč bez DPH.
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3.) V bodě 3. Zadávací dokumentace, Svazek 2, Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky (dále
jen „PPZN“) zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu /PH/ veřejné zakázky ve výši 5.900.000 Kč
bez DPH. Současně zadavatel v tomtéž bodu 3. PPZN výslovně uvedl, že nabídky, které budou
obsahovat vyšší nabídkovou cenu bez DPH než je zadavatelem stanovená výše PH, budou vyřazeny
z důvodu nesplnění zadávací podmínky a dodavatel bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
4.) Na základě výše uvedených a prokazatelných skutečností se zadavatel rozhodl postupovat ve
smyslu § 48 odst. 1 a 2 písm. a) zákona a vyloučit účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek vymezujících maximální výši nabídkové ceny bez DPH za předmět
plnění zadávané veřejné zakázky.
5.) V Zadávací dokumentaci, Svazek 1., Výzva k podání nabídky, v čl. VII. zadavatel uvedl, že

v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona si vyhrazuje oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho
uveřejnění.
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