Veřejný zadavatel:

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

REKONSTRUKCE ULICE NA CHMELNICI, UHERSKÝ BROD –
SO 102, SO 103
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. 9/2016 schválený usnesením č. 1738/R54/16 Rady města
Uherský Brod ze dne 26.09.2016, rozhodlo na základě usnesení Rady města č. xxxxxx o vyloučení níže
uvedeného účastníka

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Účastník s nabídkou č.:

5.

Obchodní jméno:

Raltechnology s.r.o.

Sídlo:

V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10

IČ:

02720051

Účastník zadávacího řízení Raltechnology s.r.o. nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené
zadavatelem a zadávací podmínky stanovené zadavatelem a to konkrétně z tohoto důvodu:
Zadavatel stanovil požadavek na prokázání technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 3
zrealizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu předmětu této zakázky za posledních 5 let, které
budou mít charakter výstavby či rekonstrukce zpevněných ploch z betonové dlažby a komunikace s živičným
povrchem. Do seznamu 3 zrealizovaných zakázek budou uvedeny pouze zrealizované zakázky v hodnotě
nad 2,5 mil. Kč bez DPH, za rok realizace se považuje rok dokončení stavby. Účastník ke každé této stavbě
doloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení zakázky. V seznamu bude uvedena cena
prací realizovaných účastníkem, rozsah realizované zakázky, doba a místo provádění zakázky.
▪ 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

Dle předloženého seznamu nebyl u 2 zrealizovaných zakázek doložen rozsah provedených prací tak, aby
byl zadavatel schopný posoudit splnění technické kvalifikace. Vzhledem k této skutečnosti byl účastník
vyzván k objasnění nabídky.
V poskytnutém objasnění ze dne 21.02.2019 účastník předložil rozsah realizovaných staveb.
Zadavatel konstatuje, že předložený seznam všech 3 zrealizovaných zakázek nelze akceptovat z důvodu
nesplnění požadavku na předmět plnění výstavby či rekonstrukce zpevněných ploch z betonové dlažby
a komunikace s živičným povrchem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel konstatuje, že nabídka účastníka Raltechnology,
s. r. o. prokazatelně nesplňuje závazně stanovené zadávací podmínky, a proto zadavatel v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Vnitřní předpis organizace č. 9/2016 schválený
usnesením č. 1738/R54/16 Rady města Uherský Brod ze dne 26.09.2016, z další účasti v zadávacím řízení.
V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Vnitřní předpis organizace č.
9/2016 schválený usnesením č. 1738/R54/16 Rady města Uherský Brod ze dne 26.09.2016 nelze podat
námitky proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení.
V Uherském Brodě dne xx.03.2019

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta
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