Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Zadavatel:
Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava
se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 00845451
Veřejná zakázka:
„Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova"
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

BDSTAV MORAVA s.r.o.
č.p. 88, 739 36 Bruzovice

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 35, 710 16
Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 00845451 (dále jen „zadavatel“) zahájil uveřejněním Výzvy
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace
bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl p r o s t ř e d n i c t v í m 4 9 . R a d y
m ě s t s k é h o o b v o d u S l e z s k á O s t r a v a ze dne 02. 09. 2020 o vyloučení účastníka
zadávacího řízení a toto své rozhodnutí účastníkovi oznamuje.
Zadavatel v y l u č u j e z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku účastníka:
Název / jméno a příjmení
účastníka
BDSTAV MORAVA s.r.o.
Těšínská 35, 710 16 Ostrava
www.slezskaostrava.cz

Sídlo

IČO

č.p. 88, 739 36 Bruzovice

26807947

IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Číslo účtu: 27-1649322359/0800
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Odůvodnění:
Zadavatel v čl. 3.3. zadávací dokumentace jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení
stanovil podmínku, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní
hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena
a účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Předpokládaná hodnota činila 16 599 471,50 Kč bez
DPH.
Účastník předložil nabídkovou cenu ve výši 17 831 750,09 Kč bez DPH. Nabídková cena
účastníka překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jeho nabídka tak nesplňuje
zadávací podmínky a zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník

tak

neprokázal

splnění

zadávacích

podmínek

dle

čl.

3.3.

zadávací

dokumentace, když předložil nabídkovou cenu, která překročila předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky.
Z těchto důvodů rozhodl zadavatel tak, jak je uvedeno ve výroku výše.

Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení může tento účastník
podat zdůvodněné námitky podle § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být zadavateli
doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (uveřejnění na profilu
zadavatele). Účastník se může vzdát práva na podání námitek dle § 243 ZZVZ.

V Ostravě
Digitálně podepsal

Bc. Richard Bc. Richard Vereš
Datum: 2020.09.03
Vereš
12:29:13 +02'00'

____________________________
Bc. Richard Vereš
starosta
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