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IREA s.r.o.
Mánesova 17
787 01 Šumperk

V Jeseníku 2015-03-26
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
Město Jeseník, jako zadavatel zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákona“), která není
zadávána postupy podle zákona, ale postupy dle Metodického pokynu „Zadávaní zakázek
a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013“ V 31 MP ZZ 8.4 Regionální rady
regionu soudružnosti Střední Morava a dle Směrnice č. 3/2013 schválené Radou města
Jeseník dne 30. 12. 2013 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), za
dodržení zásad uvedených v § 6 zákona:
„Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci staveb města Jeseník:
 Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea
 Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník
(dále jen Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci staveb města Jeseník)“,
tímto
VYLUČUJE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
uchazeče: IREA s.r.o., Mánesova 17, 787 01 Šumperk, IČO: 483 90 062.
Odůvodnění:
Hodnotící komise se v rámci otvírání obálek s nabídkami usnesla na vyřazení
nabídky výše uvedeného uchazeče, neboť nabídka uchazeče neobsahovala zadavatelem
požadované obchodní a platební podmínky, vymezené ve formě a struktuře návrhu
smlouvy a nebylo tak možné zkontrolovat podpis návrhu smlouvy osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč tak nesplnil bod. 5 a 7
zadávacích podmínek.
Na
základě
shora
uvedeného
skutkového
stavu
zadavatel
rozhodl
o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky.
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