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Kateřina Kubátová, ak. mal.
Nad Nuslemi 1163/24
140 00 Praha 4

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 5. Obraz – světec Kardinál

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Ilja Kašík
+420 604 665 171
i.kasik@ikconsult.cz

Město Český Krumlov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto oznamuje, že v souladu
s doporučením hodnotící komise rozhodl dle § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče Kateřina Kubátová,
ak. Mal., sídlem: Nad Nuslemi 1163/24, Praha 4, IČ: 48134937, z účasti v zadávacím řízení.
Důvody vyloučení:
Uchazeč byl po ukončení prvního jednání hodnotící komise vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona
zástupcem zadavatele na základě pověření hodnotící komise, aby:
1) Doplnil doklady podle čl. 3.1. písm. a, b, f) a h) Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25
veřejné zakázky. Splnění základních kvalifikačních předpokladů měl uchazeč prokázat:
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku
trestů,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního
úřadu,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) předložením potvrzení příslušného orgánu či
instituce.
2) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. a)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky. Zadavatel požadoval doložení
minimálně dvou poskytnutých služeb v posledních 3 letech v celkovém součtu těchto služeb v

minimální hodnotě 30.000,- Kč bez DPH. Pojmem poskytnuté služby – tj. restaurátorské
práce obdobného charakteru - byly míněny restaurátorské práce - restaurování obdobného
typu obrazů (olej na plátně) se statutem movité kulturní památky zapsané v ústředním
seznamu památek ČR (movitá kulturní nebo národní kulturní památka), nebo restaurátorské
práce - restaurování obrazů (olej na plátně) na jinak obdobně registrované a klasifikované
památce dle standardů v zahraniční. Uchazeč měl doložit vyjádření územně příslušného
pracoviště Národního památkového ústavu, v jaké kvalitě byly příslušné restaurátorské práce
poskytnuty, a to pro zakázku „Restaurování souboru pěti obrazů Z mobiliárního fondu SZ
Veltrusy“. Dále měl uchazeč u této zakázky doložit formou čestného prohlášení, které mělo
být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zda šlo o olej na plátně
tak, jak požadoval zadavatel a měl uvést hodnotu zakázky v Kč.
3) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. b)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky v požadovaném rozsahu.
Zadavatel požadoval doložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli. Uchazeč měl doložit seznam techniků či technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to formou čestného prohlášení, které mělo být
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč ve stanovené lhůtě výše uvedené doklady nedoručil. Uchazeč v nabídce neprokázal
splnění kvalifikace a dalších požadavků uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném
rozsahu.

V Brně, dne 23. 6. 2015
……………………………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o.

Dle § 110 zákona je možné proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení podat námitky. Dle
§ 110 odst. 4) zákona musí námitky proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stěžovatel
doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Kateřina Kubátová, ak. mal.
Nad Nuslemi 1163/24
140 00 Praha 4

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 6: „Obraz – sv. František z Assisi

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Ilja Kašík
+420 604 665 171
i.kasik@ikconsult.cz

Město Český Krumlov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto oznamuje, že v souladu
s doporučením hodnotící komise rozhodl dle § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče Kateřina Kubátová,
ak. Mal., sídlem: Nad Nuslemi 1163/24, Praha 4, IČ: 48134937, z účasti v zadávacím řízení.
Důvody vyloučení:
Uchazeč byl po ukončení prvního jednání hodnotící komise vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona
zástupcem zadavatele na základě pověření hodnotící komise, aby:
1) Doplnil doklady podle čl. 3.1. písm. a, b, f) a h) Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25
veřejné zakázky. Splnění základních kvalifikačních předpokladů měl uchazeč prokázat:
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku
trestů,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního
úřadu,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) předložením potvrzení příslušného orgánu či
instituce.
2) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. a)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky. Zadavatel požadoval doložení
minimálně dvou poskytnutých služeb v posledních 3 letech v celkovém součtu těchto služeb v
minimální hodnotě 30.000,- Kč bez DPH. Pojmem poskytnuté služby – tj. restaurátorské
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práce obdobného charakteru - byly míněny restaurátorské práce - restaurování obdobného
typu obrazů (olej na plátně) se statutem movité kulturní památky zapsané v ústředním
seznamu památek ČR (movitá kulturní nebo národní kulturní památka), nebo restaurátorské
práce - restaurování obrazů (olej na plátně) na jinak obdobně registrované a klasifikované
památce dle standardů v zahraniční. Uchazeč měl doložit vyjádření územně příslušného
pracoviště Národního památkového ústavu, v jaké kvalitě byly příslušné restaurátorské práce
poskytnuty, a to pro zakázku „Restaurování souboru pěti obrazů Z mobiliárního fondu SZ
Veltrusy“. Dále měl uchazeč u této zakázky doložit formou čestného prohlášení, které mělo
být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zda šlo o olej na plátně
tak, jak požadoval zadavatel a měl uvést hodnotu zakázky v Kč.
3) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. b)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky v požadovaném rozsahu.
Zadavatel požadoval doložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli. Uchazeč měl doložit seznam techniků či technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to formou čestného prohlášení, které mělo být
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč ve stanovené lhůtě výše uvedené doklady nedoručil. Uchazeč v nabídce neprokázal
splnění kvalifikace a dalších požadavků uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném
rozsahu.

V Brně, dne 23. 6. 2015
……………………………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o.

Dle § 110 zákona je možné proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení podat námitky. Dle
§ 110 odst. 4) zákona musí námitky proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stěžovatel
doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Kateřina Kubátová, ak. mal.
Nad Nuslemi 1163/24
140 00 Praha 4

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z ÚČASTI V
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 7: „Obraz – sv. Klára“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Ilja Kašík
+420 604 665 171
i.kasik@ikconsult.cz

Město Český Krumlov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto oznamuje, že v souladu
s doporučením hodnotící komise rozhodl dle § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče Kateřina Kubátová,
ak. Mal., sídlem: Nad Nuslemi 1163/24, Praha 4, IČ: 48134937, z účasti v zadávacím řízení.
Důvody vyloučení:
Uchazeč byl po ukončení prvního jednání hodnotící komise vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona
zástupcem zadavatele na základě pověření hodnotící komise, aby:
4) Doplnil doklady podle čl. 3.1. písm. a, b, f) a h) Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25
veřejné zakázky. Splnění základních kvalifikačních předpokladů měl uchazeč prokázat:
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku
trestů,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního
úřadu,
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) předložením potvrzení příslušného orgánu či
instituce.
5) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. a)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky. Zadavatel požadoval doložení
minimálně dvou poskytnutých služeb v posledních 3 letech v celkovém součtu těchto služeb v
minimální hodnotě 30.000,- Kč bez DPH. Pojmem poskytnuté služby – tj. restaurátorské
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práce obdobného charakteru - byly míněny restaurátorské práce - restaurování obdobného
typu obrazů (olej na plátně) se statutem movité kulturní památky zapsané v ústředním
seznamu památek ČR (movitá kulturní nebo národní kulturní památka), nebo restaurátorské
práce - restaurování obrazů (olej na plátně) na jinak obdobně registrované a klasifikované
památce dle standardů v zahraniční. Uchazeč měl doložit vyjádření územně příslušného
pracoviště Národního památkového ústavu, v jaké kvalitě byly příslušné restaurátorské práce
poskytnuty, a to pro zakázku „Restaurování souboru pěti obrazů Z mobiliárního fondu SZ
Veltrusy“. Dále měl uchazeč u této zakázky doložit formou čestného prohlášení, které mělo
být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zda šlo o olej na plátně
tak, jak požadoval zadavatel a měl uvést hodnotu zakázky v Kč.
6) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. b)
Kvalifikační dokumentace pro část 3 až 25 veřejné zakázky v požadovaném rozsahu.
Zadavatel požadoval doložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli. Uchazeč měl doložit seznam techniků či technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to formou čestného prohlášení, které mělo být
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč ve stanovené lhůtě výše uvedené doklady nedoručil. Uchazeč v nabídce neprokázal
splnění kvalifikace a dalších požadavků uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném
rozsahu.

V Brně, dne 23. 6. 2015
……………………………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o.

Dle § 110 zákona je možné proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení podat námitky. Dle
§ 110 odst. 4) zákona musí námitky proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stěžovatel
doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

