MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ 00245836

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek zadavatele
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
0245836
CZ00245836
801 - Obec nebo městská část hl. města Prahy
územní samosprávný celek, § 4 odst. 1, písm. d ZZVZ
Mgr. Dalibor Carda, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:
Mgr. Jana Poláčková, advokát
Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231
Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov
tel.:724 907 155, e-mail: polackova@akck.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název zakázky: „Český Krumlov, U Berkovky Přeložka a prodloužení vodovodu“
Evidenční č. zakázky: VZCK 0010/2019
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázky na stavební práce
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
VYLOUČENÝ ÚČASTNÍK:
Jihočeská stavební spol. s r.o.

Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 28066839
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel rozhodl usnesením rady města Český Krumlov ze dne 15.4.2019, č. usnesení
0181/RM9/2019, že vylučuje účastníka Jihočeská stavební spol. s r.o., IČ: 28066839, z účasti ve

výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Český Krumlov, U
Berkovky, Přeložka a prodloužení vodovodu"

ODŮVODNĚNÍ
Zadavatel obdržel od účastníka Jihočeská stavební spol. s r.o. v rámci výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu nabídku. Zadavatel prostřednictvím komise pro posouzení a hodnocení nabídek provedl
posouzení nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek.
Komise požádala účastníka k doložení dokladů o kvalifikaci. Účastník se zadavateli z kapacitních důvodů
omluvil a doklady nedoložil.
Komise rozhodla, že z uvedených důvodů doporučí účastníka z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel se
ztotožnil se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek a z důvodu výše uvedeného rozhodl o
vyloučení účastníka z výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.
POUČENÍ:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z výběrového řízení nejsou přípustné námitky, a to
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
V Českém Krumlově dne 22.5.2019

Mgr. Jana
Poláčková

Digitálně podepsal Mgr. Jana Poláčková
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…………………………………
Mgr. Jana Poláčková, advokát

v zastoupení za město Český Krumlov

