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OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O 
VYLOUČENÍ DODAVATELE Z DALŠÍ ÚČASTI 

V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ  
 

 
Pavel Haupt, DiS 
 
Kunčice 274 
561 61 Letohrad 

 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

1.1. Název veřejné zakázky: Regenerace památné aleje ke klášteru na 
Hoře Matky Boží v Králíkách 

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 4067 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Město Králíky 
Sídlo: Velké náměstí 5, 56169 Králíky 
IČ: 00279072 

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na služby 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 

2. VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 
 

Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise a po posouzení nabídek dodavatelů  
podle § 76 odstavec 1  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 
rozhodl podle ustanovení § 76 odstavec 6 zákona o tom, že Vás  v y l u č u j e   z další 
účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 
 

3. ODŮVODNĚNÍ 
 

Vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele bylo ve Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek zdůvodněno následovně: 
Nabídka obsahuje rekapitulaci celkové nabídkové ceny na str. 21 nabídky, kde však 
dodavatel nezapočetl cenu záruční péče po dobu dvou let, takže jeho nabídková cena 
z návrhu smlouvy není úplná a obsahem odporuje textu návrhu smlouvy, protože neobsahuje 
záruční péči. Záruční péči dodavatel vyčísluje v samostatném položkovém rozpočtu, ale 
v rozporu se zadávacími podmínkami ji vymezil v délce 3 roky, čímž se sám znevýhodnil 
proti ostatním dodavatelům, ale nakonec ji stejně do celkové nabídkové ceny nezapočetl a 
jeho správná nabídková cena by byla jiná, než je uvedeno v nabídce. 
Komise nemá jinou alternativu, než tuto nabídku posoudit jako nabídku, jejíž obsah je 
v rozporu se zadávacími podmínkami a vyřadit ji z dalšího posuzování a hodnocení. 
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4. POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU 

 
Dodavatel je oprávněn podat zadavateli zdůvodněné námitky ve smyslu § 110 zákona. 
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel 
doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení. 
 
V Brně dne 20. 2. 2013 

20.2.2013

X
Digit. podepsal: Ing. Aleš Houserek, RTS, a.s.
spol. pověřená výkonem zadavatelských činností  
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