LTservis Lukáš Tesař
sídlem Ve výhledu 1086/2b, 155 00 Praha
IČO: 43035817
V Praze dne 9.4. 2019

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení
Zadavatel Alzheimercentrum Prácheň, sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, IČO: 25156349 (dále
jen „zadavatel“) ve veřejné zakázce na dodávky, zadávané jako zjednodušené podlimitní řízení
s názvem „Pořízení vnitřního vybavení II“, dílčí část 1: „Vybavení prádelny“ (dále jen veřejná zakázka),
na základě doporučení hodnotící komise, jež byla rovněž pověřena úkolem pro posouzení nabídek
dodavatelů (dále jen „hodnotící komise“), rozhodl o Vašem vyloučení ze zadávacího řízení v souladu
s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon).
Odůvodnění:
Zadavatel čl. 2.1. odst. (1) zadávací dokumentace stanovil technické podmínky, které jsou dále
obsaženy v Technické specifikaci, jež tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „Technická
specifikace“).
Účastníkem vyplněná Technická specifikace byla dle čl. 4.2 odst. (1) bod 1 zadávací dokumentace
povinnou součástí nabídky účastníka. V případě nesplnění technických podmínek je zadavatel
povinen nabídku takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit v souladu s odst. 2 Technické
specifikace.
Vámi podaná nabídka v Technické specifikaci následující rozpor s požadavky zadavatele:
- Rozpor č. 1 Poptávané plnění - pračka
Parametr
požadavky
jednotky
Vaše nabídka
Stojan pod pračku, rozměry
10-15
cm
NE
Pro výše uvedený rozpor nezbylo zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami, resp.
Technickou specifikací a ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyhovět návrhu zadávací komise a Vaši
nabídku vyloučit ze zadávacího řízení.
Oznámení:
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona vyhradil v čl. 10 zadávací dokumentace, že oznámí
rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele, přičemž rozhodnutí o vyloučení
uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Poučení:
Uchazeč má možnost podat zadavateli námitky ve lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení do 15 dnů od doručení oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
Za Zadavatele
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