Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z další účasti ve
výběrovém řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Propagační materiály pro ESF 2019 – část 2“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,zákon“, případně ,,ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část,
verze 5, účinnými od 9. 11. 2017.
Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 545 135 167

V Brně, dne 3. 10. 2019

Identifikační údaje o zadavateli
Mendelova univerzita v Brně
Zadavatel
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 621 56 489
DIČ CZ62156489
Části zakázky

Část 1: Propagační materiály pro FRRMS
Část 2: Propagační materiály pro ZF

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel

ROZHODL
o vyloučení níže uvedeného účastníka z účasti v části č. 2 výběrového řízení:
Obchodní firma nebo název:

SPRINT TRADING s.r.o.

Sídlo:

Koksární 1096/10, Přívoz, 702
00 Ostrava

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

1

25361040

IČO:

Odůvodnění:
Komise pro posouzení a hodnocení (dále jen „hodnotící komise“) v rámci posouzení nabídky
účastníka na svém prvním jednání konstatovala, že není jasné, zda účastník prokázal splnění technické
kvalifikace požadované zadavatelem. Hodnotící komise rovněž konstatovala, že účastník nesplnil
v plném rozsahu veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
Hodnotící komise se proto usnesla, že účastníka SPRINT TRADING s.r.o. vyzve k objasnění a
doplnění nabídky v rozsahu výše uvedených nejasností. Výzvu účastníkovi k objasnění a doplnění
nabídky odeslal zadavatel dne 16. 9. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Účastník SPRINT TRADING s.r.o. na výzvu zadavatele ve stanovené lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů
od doručení výzvy, nereagoval. Vzhledem k absenci jakéhokoliv dalšího vysvětlení hodnotící komise,
v souladu s kap. 12.3.6 písm. C Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, účinnými od
9. 11. 2017, navrhla zadavateli vyloučit účastníka SPRINT TRADING s.r.o. z další účasti ve
výběrovém řízení.
Zadavatel se se závěry hodnotě komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení účastníka SPRINT
TRADING s.r.o., sídlem Koksární 1096/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25361040 z výběrového
řízení v rozsahu části č. 2, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.

V Brně 3. 10. 2019

Ing. Mgr. Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Baráková
Kateřina Kateřina
Datum:
Baráková 2019.10.03
13:50:30 +02'00'

…………..…podpis Klimánek v.z...…………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
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