RD Real stavby, s. r. o.
se sídlem Klínová 620/1, 709 00 Ostrava
IČO 09821112
V Třinci 17.2.2022
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické
náročnosti budovy MŠ“
Zadavatel:

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,
IČO 070 80 646
Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování
energetické náročnosti budovy MŠ“
Vážení,
oznamujeme Vám, že zadavatel rozhodl dne 14.2.2022 na základě usnesení 106. schůze Rady města Třince
č. 2022/3390 předpisů o vyloučení následujícího účastníka v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších:
RD Real stavby, s. r. o.
se sídlem Klínová 620/1, 709 00 Ostrava
IČO 09821112
Odůvodnění:
Podle citovaného ustanovení zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna (§ 48 odst. 4).
Zadavatel požádal účastníka o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny poprvé 5.1.2022. Doručené objasnění
bylo posouzeno jako nedostatečné a zadavatel tak 13.1.2022 vyzval účastníka podruhé. Na tuto výzvu účastník
nejprve
reagoval
žádostí
o
prodloužení
lhůty
do
21.1.2022.
Dne
24.1.
byl
po marném uplynutí této nové lhůty dotázán, zda předloží požadované objasnění. Na tento dotaz reagoval žádostí
o další prodloužení lhůty (do 25.1.2022). V tomto termínu, a ani do doby dalšího jednání komise požadované
objasnění nedoručil.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 zákona a s náležitostmi uvedenými
v § 244 zákona.
Právní účinky má výhradně doručení oznámení o výběru dodavatele prostřednictvím profilu zadavatele (viz bod
10.2 zadávací dokumentace a bod 9 výzvy k podání nabídek).
S pozdravem

Statutární město Třinec

Za zadavatele:
Ing. Jan Niemiec, Čtyři oči, s.r.o.
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