INTERDEKOR HP s.r.o.
Těšínská 148/61
735 42 Těrlicko

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz
IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Krajíčková/adela.krajickova@osu.cz
č.j.: [OU-70446/90-2019]

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Nákup nábytku pro OU“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) rozhodl o tom, že Vás
vylučuje
z další účasti v zadávacím řízení pro část 2 pro nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu
ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Odůvodnění:
Zadavatel v čl. 3.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“
Písemné výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
stanovil celkovou předpokládanou hodnotu a rovněž předpokládanou
hodnotu jednotlivých částí veřejné zakázky, přičemž hodnoty jsou stanoveny
jako limitní.
Zadavatel v ZD rovněž uvedl, že nedodržení stanovených limitních cen
znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož důsledkem
bude vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící
komise“) posoudila Vaši nabídku pro výše uvedenou veřejnou zakázku a
zjistila, že Vaše nabídka překročila stanovenou limitní cenu, Zadavatel
stanovil pro část 2 výše uvedené veřejné zakázky limitní cenu 347.107,- Kč
bez DPH a Vaše nabídková cena pro tuto část činí 628.774,- Kč bez DPH.
Nebyla tedy dodržena stanovená limitní cena.
Na základě výše uvedeného Vás zadavatel v souladu s ustanovením
čl. 3.3. ZD a § 48 zákona vylučuje z další účasti v zadávacím řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a)
zákona.
Poučení:
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky ve lhůtě 15 dní od
jeho doručení na základě § 242 odst. 2 zákona.
Účastník se může práva podat námitky písemně vzdát ve smyslu
ustanovení § 243 zákona. Tento dokument je současně oznámením o
vyloučení účastníka dle § 48 odst. 11 zákona.
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