Oznámení o vyloučení účastníka
v rozsahu části 1 (Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu)
zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 –
rozděleno na části“
Č. j. 1151/2020-926
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 – rozděleno na
části

Části veřejné zakázky: Část 1 - Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu
Část 2 - Praní prádla pro ŠLP Křtiny
Část 3 - Praní prádla pro SKM v Lednici
Předmět zakázky

Služby

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst 8 a § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

ROZHODL
v rozsahu části 1 (Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu) zadávacího řízení s
názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 – rozděleno na části“
o vyloučení účastníka
Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o.
Prostějov, Husovo nám. 2127/10, PSČ 79601
společnost s ručením omezeným
49450166

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o.,
sídlo: Prostějov, Husovo nám. 2127/10, PSČ 79601, IČ: 49450166 podle § 48 odst. 8 a
odst. 2 písm. a) zákona. v rozsahu části 1 (Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu)
zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 –
rozděleno na části“
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Odůvodnění:
Dodavatel VÍT SPÁČIL spol. s r.o. byl přes profil zadavatele E-ZAK dne 18. 12. 2019 vyzván
zadavatelem k součinnosti při doplnění elektronických originálů dokumentů k prokázání
kvalifikace.
Dodavatel VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. doručil dokumenty k součinnosti
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 2. 1. 2020.
Vzhledem k tomu, že doručená součinnost nebyla kompletní, vyzval zadavatel
prostřednictvím systému E-ZAK dodavatele opětovně k součinnosti dne 7. 1. 2020.
Dodavatel VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. reagoval doplněním součinnosti dne
13. 1. 2020 s tím, že část požadovaných dokladů nedoplnil (konkrétně certifikáty ISO 9001 a
14001, které byly požadovány zadavatelem ve výzvě k součinnosti dle bodu 5.10 a) Výzvy
k podání nabídek) a zaslal následující vyjádření: „Certifikáty ISO 9001 a ISO 1400 nejsme
schopni doložit, požadavek na splnění řízení kvality nahrazujeme Certifikáty APAČ. Normy
ČSN pracují s obecnými požadavky na systém managementu kvality a jsou to pouze tzv.
„obecné standardy“. Oborové specifikace pro odborné ošetření prádla lze chápat jako
odbornou nadstavbu nad obecnými systémy řízení. Představují zásadní technickou
specifikaci požadavků nejen na řízení a kontrolu kvality, ale také na stavební, technologické,
hygienické a personální požadavky pro průmyslové prádelny, včetně hygienickoepidemiologické prověrky a pravidelného auditu.“
V návaznosti na doručenou součinnost ze dne 13. 1. 2020 administrátor veřejné zakázky
opětovně svolal hodnotící komisi, aby posoudila doručené originály dokumentů kvalifikace.
V zadávací dokumentaci – ve Výzvě k podání nabídek v bodu 5.10 a) byl zadavatelem
stanoven požadavek na další kvalifikace v podobě doložení certifikátů ISO 9001 a 14001.
Hodnotící komise dne 15. 1. 2020 posoudila všechny obdržené dokumenty a konstatovala,
že vzhledem k tomu, že požadavek na certifikáty ISO 9001 a 14001 byl stanoven Výzvou k
podání nabídek, a to v bodu 5.10 a), není možné doložení tohoto požadavku nahradit jiným
dokladem, jak bylo odůvodněno v průvodním listu doručeném v rámci součinnosti ze dne 13.
1. 2020 dodavatelem VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o.
Hodnotící komise konstatuje, že vzhledem k tomu, že dodavatel VÍT SPÁČIL – prádelny a
čistírny, spol. s r.o. uvedl, že certifikáty ISO 9001 a 14001 není schopen doložit, doporučuje
hodnotící komise zadavateli zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 17. 12. 2019 a
následné rozhodnutí o vyloučení dodavatele VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o. v
souladu s § 48 odst. 8 zákona a § 48 odst. 2 písm. a) zákona, neboť dodavatel nesplnil
zadávací podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek v bodu 5.10 a) a nedoložil
certifikáty ISO 9001 a 14001.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli v rozsahu části 1 (Praní prádla pro SKM a
pracoviště Mendelu) veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020
– 2024 – rozděleno na části“ vyloučení dodavatele VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny,
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spol. s r.o., sídlo: Prostějov, Husovo nám. 2127/10, PSČ 79601, IČ: 49450166 na základě
ustanovení § 48 odst. 8 a § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Vzhledem k této skutečnosti zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka VÍT SPÁČIL prádelny a čistírny, spol. s r.o., sídlo: Prostějov, Husovo nám. 2127/10, PSČ 79601, IČ:
49450166 - v rozsahu části 1 (Praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu) zadávacího
řízení s názvem „Rámcová dohoda na praní prádla 2020 – 2024 – rozděleno na části“.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení oznámení o vyloučení účastníka podle § 242 zákona.

V Brně dne 20. 1. 2020

……………podpis, razítko……………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2020.01.20
Mikušová Datum:
17:23:12 +01'00'
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