
 

 

 

1/2 

STAPO spol. s r.o. 
Vrbová 655 

 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V 
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 

„Zateplení Kulturního domu Králíky“ 
 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a 
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní 

prostředí (dále jen „pokyny OPŽP“) 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zjednodušené podlimitní řízení 

 
IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název:   Město Králíky 
Sídlo:   Velké nám. 5, 561 69 Králíky 
IČ:   00279072 
DIČ:         CZ00279072 
Zastoupené:  Janou Ponocnou, starostkou 
 
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona) 
Název:   IK consult s.r.o. 
Sídlo:   Živného 1254/8, 635 00 Brno 
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno 
IČ:   27713326 
Jednající:  Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem 
 
Kontaktní osoby: JUDr. Michal Šilhánek (+420 602 162 198, zakazky@ikconsult.cz) 

Mgr. Ilja Kašík (+420 604 665 171, i.kasik@ikconsult.cz) 

 
Město Králíky, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto oznamuje, že v souladu 
s doporučením hodnotící komise rozhodl dle § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče 
STAPO spol. s r.o., Sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48170445 z účasti v zadávacím 
řízení. 
 
Důvody vyloučení: 
Uchazeč v nabídce neprokázal splnění kvalifikace a dalších požadavků uvedených v zadávacích 
podmínkách v požadovaném rozsahu. V nabídce: 

1) Není prokázáno splnění požadovaných technických parametrů předmětu plnění veřejné 
zakázky dle projektové dokumentace a v souladu s čl. 4.2 Výzvy k podání nabídek a zadávací 
dokumentace (dále též „ZD“). Zadavatel požadoval, aby uchazeči sestavili svoji nabídku tak, 
aby z ní bylo patrné, že uchazeč jednoznačně prokázal splnění technických parametrů 
uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel požadoval, aby uchazeči splnění závazných 
technických a technologických požadavků doložili patřičnými doklady v rámci nabídky 
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Dle § 110 zákona je možné proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení podat námitky. Dle 
§ 110 odst. 4) zákona musí námitky proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stěžovatel 
doručit zadavateli v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o 
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. 
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uchazeče jako nedílnou součást nabídky uchazeče. V nabídce nejsou doloženy doklady 
k prokázání technických parametrů těchto materiálů: 

 Mozaiková omítka: zrnitost; 

 EPS70F: napětí tlaku při 10% stlačení CS; 

 Štuková omítka pro úpravu zdobných prvků: nedoloženo v celém rozsahu; 

 Jádrová omítka na úpravu zdobných prvků: nedoloženo v celém rozsahu; 

 ETICS: index šíření plamene; 

 PVC-U: nedoloženo v celém rozsahu; 

 Okna plastová: nedoloženo v celém rozsahu. 
2) Uchazeč neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona a čl. 3.1.1. zadávací dokumentace. Uchazeč sice 
předložil Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, ale toto se 
vztahuje jen k § 53 odst. 1, písmenům b), c), d), e), f), g), h) a j) zákona. Uchazeč tedy 
nedoložil v nabídce čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech dle § 53 
odst. 1 písm. a), i) a k) zákona. 

3) Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, 
protože v nabídce nedoložil čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

4) Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona a dle 
čl. 3.3.1.1. zadávací dokumentace. Ze seznamu významných realizovaných zakázek jasně 
nevyplývá, že předmětem plnění alespoň jedné z těchto zakázek byla dodávka nebo 
rekonstrukce tepelného zdroje na zemní plyn s instalovaným výkonem nad 50 kW tak, jak 
stanovuje čl. 3.3.1.1. zadávací dokumentace. 

5) Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona a dle 
čl. 3.3.1.3. zadávací dokumentace. Uchazeč v seznamu osob podílejících se na výstavbě uvedl 
mj. jako hlavního technologa Ing. Jaroslava Dostálka, nicméně: 

 uchazeč nedoložil osvědčení o vzdělání výše uvedené osoby ve formě kopie dokladu 
prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, 

 uchazeč nedoložil profesní životopis výše uvedené osoby, 

 z nabídky vyplývá, že tato osoba je k uchazeči v subdodavatelském poměru; uchazeč 
v nabídce nedoložil doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) zákona a čl. 3.6.3. zadávací 
dokumentace, a to doklady prokazující splnění  

o základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1) písm. j) a  
o profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) subdodavatelem. 

Uchazeč dále v seznamu osob podílejících se na výstavbě uvedl mj. jako hlavního 
stavbyvedoucího Ing. Karla Šlezingra, nicméně: 

 uchazeč nedoložil osvědčení o vzdělání výše uvedené osoby ve formě kopie dokladu 
prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání. 

 
 
V Brně, dne 28. 7. 2015  
 

.......................................................... 
Mgr. Ilja Kašík 

IK consult s.r.o. 
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