Zadavatel:

TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
IČ: 05583926
Zastoupeno: Ing. Bohumír Gottfried, ředitel

OPRAVY A SERVIS VOZIDEL TSUB, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE V ROCE 2020 - 2021
Typ veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu, poptávkové řízení

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ
TSUB, příspěvková organizace, se sídlem Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod, IČ: 05583926 zastoupená
v dané veřejné zakázce Ing. Bohumírem Gottfriedem, ředitelem, 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. 6/2019 schválený usnesením č. 761/R26/19 Rady města
Uherský Brod ze dne 09.09.2019, rozhodlo na základě usnesení Rady města č. 1632/R62/20 o vyloučení
níže uvedeného účastníka:

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Účastník s nabídkou č.:

1.

Obchodní jméno:

AUTOCENTRUM A.D.I.Č., s.r.o.

Sídlo:

Prakšická 2354, 688 01 Uherský Brod

IČ:

25584901

Účastník zadávacího řízení AUTOCENTRUM A.D.I.Č., s.r.o. byl komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
zhodnocen jako dodavatel, který:
1. nesplnil požadavek týkající se základní způsobilosti
2. nesplnil požadavek týkající se profesní způsobilosti
3. nesplnil požadavek týkající se technické kvalifikace
4. nesplnil požadavek týkající se Rámcové smlouvy
Zadavatel ve Výzvě k účasti v rámci poptávkového řízení uvedl požadavek týkající se Rámcové smlouvy:
Návrh rámcové smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo
osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu rámcové smlouvy se nabídka účastníka stává neúplnou a
zadavatel je oprávněn tuto nabídku vyloučit ze zadávacího řízení.
Účastník vyplní v textu údaje nezbytné, aniž by do rámcové smlouvy jakkoli zasahoval, obchodní podmínky v návrhu
rámcové smlouvy jsou neměnné.

TSUB, příspěvková organizace
Sídlo: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod Adresa kanceláří a korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod
IČ: 05583926
web: www.tsub.cz
e-mail: info@tsub.cz
tel: 572 805 400 ID datové schránky: vjv9nqb

Dodavatel ve své nabídce nedodal podepsaný návrh Rámcové smlouvy, zároveň v návrhu textu Rámcové
smlouvy provedl změny

Na základě výše uvedeného navrhuje komise pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatele vyloučit.

Rada města pověřuje ředitele TSUB, příspěvková organizace Ing. Bohumíra Gottfrieda podpisem
tohoto Rozhodnutí o vyloučení.

V Uherském Brodě dne 07.10.2020

Ing. Bohumír Gottfried
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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