Veřejný zadavatel:

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463
Zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZŠ UHERSKÝ BROD - HAVŘICE
Typ veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu, listinná podoba nabídky

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ
Město Uherský Brod, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ: 00291463 zastoupené
v dané veřejné zakázce Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou, jako zadavatel veřejné zakázky malého
rozsahu s výše uvedeným názvem, zadávané v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu – Vnitřní předpis organizace č. 5/2019 schválený usnesením č. 727/R25/19 Rady města
Uherský Brod ze dne 26.08.2019, rozhodlo na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek o vyloučení dodavatele:

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Účastník s nabídkou č.:

1.

Obchodní jméno:

Pablastav, s.r.o.

Sídlo:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

IČ:

07387113

Účastník zadávacího řízení Pablastav s.r.o. nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené
zadavatelem a zadávací podmínky stanovené zadavatelem a to konkrétně z tohoto důvodu:
S ohledem na řádné, úplné a kvalitní provedení předmětu veřejné zakázky byl zadavatelem jako součást
(přílohou) zadávací dokumentace předložen soupis stavebních prací, dodávek a služeb k ocenění, který je
pro zpracování nabídky závazný a dodavatel je povinen ocenit všechny jeho položky.
Dle předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nebyly oceněny položky poř. č. 1 až 11
u stavebního objektu SO 1012 Vedlejší a ostatní náklady.

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Zadavatel konstatuje, že předložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je neúplný a nelze ho
akceptovat z důvodu nesplnění požadavku na ocenění veškerých nákladů (soupisu prací) nutných k realizaci
předmětu veřejné zakázky, vyplývající ze zadávací dokumentace.
Dále zadavatel konstatuje, že v předložené nabídce nebyl doložen dokument čestné prohlášení
o bezdlužnosti a předložený dokument návrh smlouvy o dílo nebyl opatřen podpisem oprávněné osoby
jednající za účastníka.
Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci předložit podepsaný Návrh smlouvy o dílo ze strany účastníka
osobou/osobami oprávněnými jednat za účastníka. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není
předložením návrhu této smlouvy. Nabídka se tak stává neúplnou a zadavatel si vyhradil možnost vyloučit
takového účastníka z další účasti na zakázce.

V Uherském Brodě dne 04.02.2020

Ing. Robert Vráblík
vedoucí Odboru rozvoje města
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