Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Název veřejné zakázky:
„ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence –
úpravy související s PBŘ“
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) spolufinancovaná prostřednictvím programu „Integrovaný regionální
operační program“

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
OZNAMENÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘIZENÍ
Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále
jen „zadavatel“), zahájil dne 22. 2. 2021 zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Brno,
Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy
související s PBŘ“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 zákona rozhodl usnesením Rady města Brna
na schůzi č. R8/141 konané dne 7. 4. 2021 o vyloučení účastníka Navláčil stavební firma,
s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144 (dál jen „účastník“) ze zadávacího řízení a
toto své rozhodnutí účastníku oznamuje.
O d ů v o d n ě n í:
Zadavatel zřídil hodnotící komisi, která byla zároveň oprávněna posuzovat kvalifikaci (dále
jen „hodnotící komise“). Hodnotící komise shledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu u
následujících položek v oceněném soupisu prací v nabídce účastníka:
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u položek č. 87, 88 a 90-93 Díl: 769 Otvorové prvky z plastu,
u položky č. 77 Díl: 766 Konstrukce truhlářské,
u položek č. 7-10, 13 a 15 Díl: ON Ostatní náklady
Účastník zadávacího řízení byl dne 19. 3. 2021 vyzván hodnotící komisí k:
1. objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položek č. 87, 88 a 90-93 Díl: 769 Otvorové
prvky z plastu, u položky č. 77 Díl: 766 Konstrukce truhlářské, u položek č. 7-10, 13 a 15 Díl:
ON Ostatní náklady
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona byl účastník vyzván k následujícímu objasnění:
- u položek č. 77, 87, 88, 90–93 v souladu s čl. VII. Výzvy k podání nabídek, která je součástí
zadávací dokumentace, o předložení podrobné specifikace jednotlivých produktů, tj.
doložení konkrétních nabídek na dodávku výplní, které jsou obsaženy v uvedených
položkách a kalkulaci nákladů, případně nabídku na montáž těchto výplní;
- o odůvodnění stanovení ceny všech výše uvedených položek;
- o sdělení, zda je účastník schopen za jím uvedenou nabídkovou cenu obsah všech výše
uvedených položek zrealizovat.
2. k potvrzení skutečností dle § 113 odst. 4 zákona tj., že:
a)

při plnění veřejné zakázky účastník zajistí dodržování povinností vyplývajících z

právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních
předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, a
b)

neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník zadávacího řízení nedoručil zadavateli ve stanovené lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny řádné písemné
objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny a potvrzení skutečností dle § 113 odst. 4 zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že účastník neobjasnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
hodnotící komise nabyla přesvědčení, že za ceny nabídnuté v položkách rozpočtu
uvedených v žádosti o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, není možné zakázku
realizovat v řádné kvalitě se splněním všech technických a bezpečnostních požadavků.
Vzhledem k tomu, že účastník nepředložil zadavateli žádné objasnění, tedy ani potvrzení
skutečností podle § 113 odst. 4 zákona, doporučila hodnotící komise zadavateli účastníka
Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 25301144 v souladu s § 113 odst. 6 zákona vyloučit.
Na základě výše uvedeného rozhodl zadavatel v souladu s § 113 odst. 6 písm. c) zákona o
vyloučení účastníka Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO:
25301144 ze zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Brno, Čejkovická 10 –
vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“.
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P o u č e n í:
V souladu s ustanovením § 241 a násl. zákona je možné podat námitky proti rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, a to do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 8. 4. 2021

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2021.04.08
08:32:38 +02'00'
____________________________

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
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