OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI
VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
ZADAVATEL:

Ostravská univerzita

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
prof. MUDr. Janem Latou, CSc. – rektor
61988987

Veřejná zakázka:

„Dodávka

propagačních předmětů s potiskem“
1. část – dodávka Funkční běžecká trika

Zadavatel na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, vyhlášenou v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

rozhodl
v souladu s čl. 6.7.6 Podrobných podmínek zadávací dokumentace dne 2. 7. 2019
o v y l o u č e n í níže uvedeného účastníka výběrového řízení z účasti ve výběrovém
řízení pro uvedenou veřejnou zakázku z důvodu nesplnění podmínek účasti.
Identifikační údaje vyloučeného účastníka zadávacího řízení:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PONATURE s.r.o.
U Hrůbků 251/119, Nová Ves, 709 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
24851779

Zdůvodnění:
Výše uvedený účastník výběrového řízení nesplnil zadávací podmínky dle čl. 3.1 a 4.
(nedodržení požadavků Technické specifikace dle přílohy č. 5.1 ZD) dále dle čl. 6.1.2,
10.2.2 a 10.3 Podrobných podmínek zadávací dokumentace.
V příloze č. 5.1 ZD doložené v nabídce jsou uvedeny informace, které jsou v rozporu
s požadavky zadávací dokumentace:
 Není uvedeno vlákno SPANDEX nebo obdobné ani další technické požadavky
charakteristické pro funkční běžecká trika, tj. rychleschnoucí, antibakteriální,
prodyšné, odpařování vlhkosti, odvod potu, cirkulace vzduchu. Dále není zřejmé
splnění požadavku na barevnost (žlutá, červená, modrá).
Dokumenty doložené v nabídce nejsou podepsány v souladu se způsobem podepisování za
společnost uvedeným v obchodním rejstříku a není doložena plná moc pro osoby zmocněné.
Účastník nedoložil Souhrnné čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace.
Účastník neprokázal splnění Profesní způsobilosti – nedoložil Výpis z obchodního rejstříku
a doklad o oprávnění k podnikání.
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Účastník byl dne 19. 6. 2019 požádán o doplnění / objasnění nabídky. Účastník ve
stanoveném termínu, tj. 24. 6. 2019 nedoručil požadované doplnění / objasnění.
Z těchto důvodů zadavatel v souladu s čl. 6.7.6 Podrobných podmínek zadávací
dokumentace účastníka výběrového řízení, který nesplnil výše uvedená ustanovení, z účasti
ve výběrovém řízení vyloučil.
V Ostravě dne 2. 7. 2019
Digitálně podepsal prof.

prof. MUDr. MUDr. Jan Lata, CSc.
2019.07.02
Jan Lata, CSc. Datum:
14:29:33 +02'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor

.
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