Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém
řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČO / DIČ:

62156489 /CZ 62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Název veřejné zakázky:

Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS objekt Z

Druh veřejné zakázky:

Dodávky - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce

ROZHODL
analogicky podle ust. § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ o vyloučení níže uvedeného účastníka z další
účasti ve výběrovém řízení:
Obchodní firma nebo název:

Chlazení Nečas s.r.o.

Sídlo:

Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad
Svitavou

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

06975381
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Odůvodnění:
Zadavatel odeslal účastníkovi dne 1. 6. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
výzvu k objasnění a doplnění nabídky (dále jen „Výzva“). Zadavatel ve Výzvě stanovil lhůtu
pro odpověď analogicky podle ust. § 46 odst. 1 ZZVZ, a to do 3 pracovních dnů od doručení
Výzvy. Ve stanovené lhůtě, ani po jejím uplynutí, účastník doplnění a objasnění nabídky
zadavateli nedoručil.
Vzhledem k výše uvedenému hodnotící komise na svém jednání dne 7. 6. 2021 konstatovala,
že účastník nedoplnil a neobjasnil doklady na základě žádosti analogicky podle § 46 ZZVZ a
tím naplnil důvod pro vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení analogicky podle § 48
odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Hodnotící komise se na základě výše uvedeného rozhodla, že nabídkou účastníka Chlazení
Nečas s.r.o. se nebude dále zabývat a doporučila zadavateli účastníka vyloučit z další účasti ve
výběrovém řízení.

Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.

V Brně
Digitálně podepsal prof.

prof. Ing. Radim Ing. Radim Farana, CSc.
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prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
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