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Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
(vyhotovené v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikace veřejné zakázky:
„Dodávka 2 osobních elektromobilů“
Zadavatel:
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel tímto vylučuje účastníka zadávacího řízení ČEZ ESCO, a.s., se sídlem: Duhová
1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 035 92 880, ze zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Dodávka 2 osobních elektromobilů“.
Odůvodnění vyloučení:
Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem během provádění posuzování nabídek zjistila, že
účastník ČEZ ESCO, a.s. nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci k výše uvedené zakázce.
Účastník nesplnil požadavek zadavatele uvedený v článku VIII. Způsob zpracování nabídkové
ceny a v článku X.1. Způsob hodnocení nabídek, kritérium č. 1 – celková nabídková cena v Kč
bez DPH Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace, kde zadavatel uvádí, že celková
nabídková cena bez DPH, která bude předmětem hodnocení, bude stanovena jako součet
nabídkové ceny 1. vozu bez DPH a nabídkové ceny 2. vozu bez DPH. Zadavatel
požadoval, aby tato cena byla uvedena v návrhu kupní smlouvy a na titulním listu nabídky.
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Účastník tento požadavek zadavatele nesplnil, jelikož v předloženém návrhu smlouvy
(v článku VII. Smlouvy) a na titulním listu své nabídky, uvedl kupní cenu pouze za jeden
elektromobil. Tuto skutečnost zadavatel zjistil až při podrobnější kontrole nabídky účastníka,
kdy celková nabídková cena nabízená účastníkem vyplývá pouze z cenové nabídky.
Povinností účastníka je důkladně se seznámit se všemi požadavky zadavatele, není přípustné,
aby účastník dodatečně měnil obsah své nabídky, tzn. není možné, aby účastník změnil výši
nabídkové ceny. Vzhledem k této skutečnosti, zadavatel nevyužil ustanovení § 46 odst. 1
zákona, které má sloužit pouze pro vyjasnění nabídky, nikoliv pro její změnu a v souladu s
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka ČEZ ESCO, a.s. ze zadávacího řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle
ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode
dne doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení (zveřejnění na profilu
zadavatele). Námitky musí obsahovat náležitosti dle § 244 zákona.
Účastník zadávacího řízení se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o
vyloučení v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele: …...........................................
Tibor Batthyány, v. r.
primátor města Liberec
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