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Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky
Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla II.
2. Rozhodnutí zadavatele
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 452/2020 ze
dne 19. 05. 2020 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení
účastníka zadávacího řízení:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

ista Česká republika s.r.o.
Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
61056758

3. Odůvodnění vyloučení
Účastník nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
Zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u výše uvedeného
účastníka zadávacího řízení (dále jen „účastník zadávacího řízení“) zjistil, že účastník
zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení v dále uvedeném rozsahu:
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Dle čl. 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
zadavatel stanovil, že účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží příslušný
návrh smlouvy, který je zpracován ze strany zadavatele, a který musí být ze strany účastníka
akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy,
která vyžadují doplnění údajů o účastníkovi, ceny díla a jím pověřených osob k provádění
díla. Návrh smlouvy byl v průběhu lhůty pro podání nabídek doplněn o požadavek zadavatele
na kompatibilitu dodávaných zařízení se současným systémem (čl. II, odst. 3).
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení byl návrh smlouvy, který uvedený článek
neobsahoval. Účastník zadávacího řízení doplněnou smluvní podmínku zadavatele
neakceptoval, což i v nabídce výslovně uvedl.
Vzhledem k výše uvedenému postupoval zadavatel tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
4. Poučení
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o vyloučení (zveřejnění na profilu zadavatele).
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s
§ 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele: …………..…..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce
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