Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení
účastníka z další účasti ve výběrovém řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Poskytování služeb při nakládání s odpady 2021-2022“
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:

Poskytování služeb při nakládání s odpady 2021-2022

Druh veřejné zakázky:

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

Zadavatel
ROZHODL
o vyloučení účastníka SAKO Brno, a.s. z další účasti ve výběrovém řízení v souladu s
bodem 2.5 Výzvy k podání nabídek a analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť
nabídka účastníka nesplňuje zadávací podmínky.

Identifikace vyloučeného účastníka:
Obchodní firma nebo název:

SAKO Brno, a.s.

Sídlo:

Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

60713470
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Odůvodnění:
Komise konstatovala, že zadavatel stanovil v bodu 2.5 Výzvy k podání nabídek, že
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 1.300.000 Kč bez DPH a že
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň limitní hodnotou a nabídky, jejichž
nabídkové ceny v součtu dílčích hodnotících kritérií přesáhnou limitní hodnotu, budou
vyřazeny z výběrového řízení. Nabídková cena účastníka FCC Česká republika s.r.o.
v součtu činí 1.887.475 Kč bez DPH. Komise proto s ohledem na výše uvedené
doporučila zadavateli, aby rozhodl o vyloučení účastníka SAKO Brno a.s. z další účasti
ve výběrovém řízení v souladu s bodem 2.5 Výzvy k podání nabídek a analogicky dle §
48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť nabídka účastníka překročila předpokládanou a
zároveň limitní hodnotu veřejné zakázky stanovenou ve výši 1.300.000 Kč bez DPH a
nesplňuje proto zadávací podmínky.

Zadavatel se ztotožnil se závěry komise a rozhodl o vyloučení účastníka SAKO Brno
a.s. z další účasti ve výběrovém řízení, jak je uvedeno výše.

V Brně

doc. Ing. Martin
Klimánek, Ph.D.
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