Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy
pavilonu D
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Zadavatel tímto v souladu s 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona oznamuje, že na základě zprávy
o hodnocení nabídek ze dne 02.03.2022 vypracované komisí rozhodla Rada města Břeclavi
na své schůzi č. 79 dne 02.03.2022 o vyloučení účastníka:
Název účastníka:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 68604 Kunovice
společnost s ručením omezeným
28269314
CZ28269314

3. ODŮVODNĚNÍ
Při kontrole úplnosti nabídky účastníka zadavatel zjistil, že nabídka účastníka neobsahovala
část požadovaného oceněného výkazu výměr, a to část „D1.4 c – Vzduchotechnika“.
V čl. 13.2 zadávací dokumentace stanovil zadavatel povinnost zpracovat nabídkovou cenu po
položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v této
zadávací dokumentaci, tj. úplně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr tj. nabídkový rozpočet dodavatele měl být součástí nabídky.
Podle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel požadovat pro účely zajištění řádného průběhu
zadávacího řízení, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené
údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky
nebo modely.
Podle § 46 odst. 3 zákona se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud
není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
Zadavatel požádal ve smyslu § 46 odst. 1 zákona účastníka o doložení části požadovaného
oceněného výkazu výměr, a to části pod názvem „D1.4 c – Vzduchotechnika“ s tím, že tímto
doplněním nesmí dojít k jakékoliv úpravě nabídkové ceny, jakožto kritéria hodnocení. Písemné

objasnění nabídky byl účastník povinen doručit zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti.
Účastník doručil dne 01.03.2022 zadavateli vyjádření s tím, že konstatoval, že není schopen
doplnit nabídkový rozpočet, protože by tím došlo k úpravě nabídkové ceny a zároveň navrhl
zadavateli veřejnou zakázku zrušit.
K tomuto zadavatel uvádí, že část chybějícího rozpočtu pod názvem „D1.4 c –
Vzduchotechnika“ byla součástí samostatné složky „ROZPOČTOVÁ ČÁST“ ve složce „TZB SAMOSTATNÉ LISTY VV+ROZPOČET“ a účastník byl tedy povinen zohlednit všechny tyto
části rozpočtu, k čemuž však nedošlo.
Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení,
pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení
nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.
Podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení,
pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení.
Zadavatel tedy konstatuje, že nabídka účastníka neobsahuje kompletně oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, neboť neobsahuje část pod názvem
„D1.4 c – Vzduchotechnika“, a tudíž účastník nesplnil zadávací podmínky stanovené v čl. 13.2
zadávací dokumentace, a toto nesplnění má vliv na naplnění kritérií hodnocení.
Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) a c)
zákona, tak jak je uvedeno v tomto oznámení.
4. POUČENÍ
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o vyloučení účastníka. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek
proti rozhodnutí o vyloučení účastníka podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona uzavřít smlouvu
s dodavatelem. Účastník zadávacího řízení se může práva na podání námitek proti rozhodnutí
o vyloučení účastníka písemně vzdát.
V Břeclavi dne 3. 3. 2022
Digitálně podepsal

Bc. Svatopluk Bc. Svatopluk Pěček
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Bc. Svatopluk Pěček
starosta města

