OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ Z ÚČASTI
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava
přednádražního prostoru

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ zadavatele:

00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE
Obchodní firma:

KGS legal, s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČ:

06295525
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Na základě usnesení zadavatele - rady města Karlovy Vary ze dne 11.9.2018 – rozhodl zadavatel
o vyloučení účastníka KKP stavební s.r.o., se sídlem Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov, z další
účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tímto oznamuje vyloučení uvedeného účastníka.
ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Účastník v opětovném objasnění a doplnění své nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek změnil
v položkovém rozpočtu cenu položky 009 Ostatní konstrukce a práce pod č. 2 SP 90025002R – Dodávka
a montáž stojany na kola typ A vč. spodní stavby, čímž zároveň změnil celkovou nabídkovou cenu.
Zadavatel v čl. 12 zadávací dokumentace stanovil v souladu s § 46 odst. 2 zákona, že po uplynutí lhůty
pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak.
Dle § 46 odst. 3 zákona nesmí být opravou položkového rozpočtu dotčena celková nabídková cena nebo
jiné kritérium hodnocení nabídek.
S ohledem na to, že účastník změnil nabídkovou cenu tak, že tuto cenu zvýšil v rozporu s § 46 odst. 3
zákona, a jelikož dle § 46 odst. 2 zákona a čl. 12 zadávací dokumentace nesmí být nabídka po uplynutí
lhůty k podání nabídek měněna, rozhodl zadavatel v souladu s § 48 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona tak,
že účastníka KKP stavební s.r.o. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení.
POUČENÍ O LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NÁMITEK
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení §
242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění
tohoto oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
V Praze dne 11. 9. 2018
Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Miroslav Miroslav Kučerka
Datum: 2018.09.11
Kučerka
23:12:35 +02'00'

za statutární město Karlovy Vary
KGS legal s.r.o.
Mgr. Miroslav Kučerka
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