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DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Společný pavilon ZŠ Kolín III., Masarykova 412 a ZŠ Kolín II., Bezručova 980“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
Město Kolín
Právní forma zadavatele:
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele:
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zadavatele zastupuje:
Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
IČO zadavatele:
00235440
DIČ zadavatele:
CZ00235440
Druh zadávacího řízení: Z J E D N O D U Š E N É P O D L I M I T N Í Ř Í Z E N Í
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta-veřejné zakázky s.r.o., Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
rbe Koláčný s.r.o.
Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem, IČO: 27197671 (dále: „účastník“)
I. Oznámení:
Vážený účastníku,
v pověření zadavatele výše uvedené veřejné zakázky uvedeného zadávacího řízení Vám tímto
oznamuji, že jste byl rozhodnutím zadavatele ze dne 30. 4. 2019 v souladu s ustanoveními
§ 41, odst. 4), písm. b) a dále § 48, odst. 3) zákona vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení této
veřejné zakázky.
II. Odůvodnění rozhodnutí:
Kromě příslušných ustanovení zákona byly v části 2.8.3 Zadávací dokumentace zadavatelem
vymezeny tyto podmínky k předložení prokázání jistoty formou bankovní záruky: „Je-li jistota
poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po
celou dobu trvání zadávací lhůty. Tento doklad bude v nabídce předložen elektronicky v originálu se
zaručeným elektronickým podpisem zástupce banky či pojišťovny.“
Účastník v nabídce nepředložil originál bankovní záruky podepsaný zástupci banky v elektronické
formě. V nabídce účastníka byl vložen pouze prostý sken elektronicky vystavené bankovní záruky.
Takovéto předložení formy bankovní záruky k zajištění práv zadavatele při uplatnění plnění jistoty
soutěže nemůže být zadavatelem akceptováno, neboť nebyl předložen originál bankovní záruky
v elektronické formě tím, že účastník skenováním elektronicky vystaveného originálu bankovní
záruky vytvořil a do nabídky potom vložil kopii tohoto dokumentu.
III. Poučení zadavatele:
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
IV. Doručení oznámení:
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona vyhradil v části 9.2.2. zadávací
dokumentace právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na
profilu zadavatele.

V Kutné Hoře-Malíně dne 2. 5. 2019.
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele.

