Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Zádveřice - Raková
763 12 Zádveřice-Raková - Zádveřice 460
Ing. Lubomír Kokeš, starosta
00284718
8/O/2016081
MIKONA AUTO s.r.o.
Třída Tomáše Bati č.p. 372
763 02 Zlín
IČ 49449621
Ve

Zádveřicích-Rakové

dne

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Zádveřice-Raková – Dopravní automobil
2016081
x dodávky
stavební práce

Druh výběrového řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění

služby

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, dále jen "zákon"
VYLUČUJE
dodavatele
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Zastoupený:

MIKONA AUTO s.r.o.
Třída Tomáše Bati č.p. 372, 763 02 Zlín
společnost s ručením omezeným
49449621
,
DIČ: CZ49449621
Ing. Miroslavem Crkoněm, jednatelem

z další účasti na výše uvedeném výběrovém řízení.
ODŮVODNĚNÍ:
Dodavatel neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v
kvalifikační dokumentaci zadavatele.
Dle kvalifikační části zadávací dokumentace zadavatel požadoval k prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů předložení
a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, má-li v ní být
uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, a dále
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie.
Uvedené dokumenty však Vámi předložená nabídka neobsahovala.
V nabídce rovněž nebylo doloženo čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku
podepsané osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za dodavatele.
Z těchto důvodů jste jako uchazeč neprokázali v plném rozsahu kvalifikační předpoklady stanovené
zadavatelem v kvalifikační části zadávací dokumentace.

1

Při otevírání obálek s nabídkami bylo dále zjištěno, že jste nedodrželi požadavek - zadávací podmínku
stanovenou zadavatelem, týkající se maximální hodnoty nabídkové ceny. Ta byla v textovíé části stanovena
ve výši 740 000,-Kč bez DPH, přičemž Vaše nabídková cena činila 770 548,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás zadavatel jako dodavatele tímto vylučuje z účasti ve
výběrovém řízení.

Za zadavatele

Ing. Lubomír Kokeš, starosta
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