ROZHODNUTÍ ZADAVATELE A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O
VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce mostu ev.č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu“
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
00085031
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Pardubice dne: 22. listopadu 2021
Č.j.: SÚS PK/12535/2021
Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ rozhodl o vyloučení
účastníka a toto své rozhodnutí oznamuje:
Zadavatel v y l u č u j e ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku účastníka č. 4:

Obchodní firma
TANNACO, a.s.

Sídlo
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO
616 77 272

O d ů v o d n ě n í:
Zadavatel obdržel od účastníka v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ pod názvem „Rekonstrukce mostu ev.č.
211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu“ nabídku.
Zadavatel
prostřednictvím hodnotící komise provedl v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a)
ZZVZ posouzení nabídky účastníka z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a v ZZVZ. A dále dle § 53 odst. 4 ZZVZ si
zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, přičemž doklady prokazující základní způsobilost
podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
V rámci posouzení nabídky se proto hodnotící komise dle ustanovení § 53 odst. 4 ve spojení
s § 46 odst. 1 ZZVZ rozhodla účastníka požádat o předložení níže uvedených dokumentů:
1) listinných dokladů, kterými prokáže kvalifikaci v čl. 4 KVALIFIKACE Předlohy nabídky
dodavatele, v originále nebo ve formě úředně ověřených kopií.

2) relevantních dokladů, kterými prokáže, že je schopen dostát požadavku
uvedenému v bodě 2.5 Výhrada Zadavatele k plnění Veřejné zakázky Výzvy
k podání nabídky a Zadávací dokumentace. Těmito doklady jsou myšleny především
doklady, kterými prokáže, že je vlastníkem/nájemcem finišeru, frézy, silničních válců a
dalších věcí nezbytných pro dostání předmětné výhrady zadavatele.
Komise žádala dne 11.11.2021 o doložení vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti, a to výhradně elektronicky. Ve stanovené lhůtě komise (tj. do dne
16.11.2021) neobdržela žádné dokumenty týkající se objasnění nebo doplnění údajů.
Účastník tak na tuto výzvu ve lhůtě, kterou mu k tomu zadavatel určil, nijak nereagoval,
ačkoli byl ve výzvě upozorněn na možnost vyloučení ze zadávacího řízení.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti komise nemůže posoudit splnění
zadávacích podmínek stanovených v zadávací dokumentaci u výše uvedeného
účastníka, přičemž účastník, přestože k tomu dostal od zadavatele příležitost,
nabídku neobjasnil, a ani nedoplnil. Na základě této skutečnosti komise
jednomyslně doporučila zadavateli vyloučit nabídku účastníka č. 4 společnost
TANNACO, a.s. ze zadávacího řízení.
S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2
písm. b) zákona vyloučil účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze
podat námitky podle ust. § 242 ZZVZ. Námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil právo
uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka pouze na profilu zadavatele, den uveřejnění je
tudíž i dnem doručení.
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Ing. Miroslav Němec
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje

