ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ
Název veřejné zakázky

„Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 718-719, ulice 5.
května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky“
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
Druh veřejné zakázky
Forma zadávacího řízení
Limit veřejné zakázky

Město Sušice
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ 00256129
Bc. Petr Mottl, starosta města
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Podlimitní

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění
VYLUČUJE

Ú Č A S T N Í K A:

Obchodní firma/jméno:

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Nádražní 271, 253 01 Hostivice

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

24257311

z další účasti v zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona.
Odůvodnění:
Zadavatel v bodě 19.4. Zadávací dokumentace požadoval, aby účastník k zajištění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Dle § 41 odst. 4 zákona účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty. Výše uvedený bod
19.4. Zadávací dokumentace k tomuto mimo jiné uvádí:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku. V případě naplnění
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zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či dodavatelem určené bance
na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty.
c) předložením písemného prohlášení pojistitele (pojištění záruky) v elektronické podobě obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění
záruky. V případě naplnění zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či
dodavatelem určené bance na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty.
Ve Vámi podané nabídce však žádný z výše uvedených dokladů, který by prokázal poskytnutí jistoty, nebyl
předložen, ani zadavatel neobdržel požadovanou peněžní jistotu na svůj účet.
Zadavatel Vás vylučuje ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 3 zákona, jelikož jste neprokázali složení
požadované jistoty a neposkytli tedy požadovanou jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli v souladu s ustanovením § 242 zákona.

V Sušici, dne

S pozdravem

Petr Mottl

Podepsal Petr Mottl
DN: cn=Petr Mottl, c=CZ, o=Město
Sušice, ou=415999,
email=pmottl@mususice.cz
Datum: 2022.02.22 11:52:37
+01'00'

……..……………………………….
Bc. Petr Mottl, starosta města
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