STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupené odborem životního prostředí
Magistrátu města Teplice
náměstí Svobody 2/2 TEPLICE PSČ 415 95
IČ: 002 66 621
v Teplicích dne: 19. října 2020
vyřizuje: Jarmila Jurčíková
značka: MgMT/109858/2020
č.j. OŽP/109858/20/Ju

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) označenou jako
„Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2021-2022 “
Zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. (1) a (2) písm. b) ZZVZ
o vyloučení účastníka NAFRA s.r.o., 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy,
IČ: 08157154
z další účasti v zadávacím řízení na výše jmenovanou veřejnou zakázku.
Odůvodnění:
Při posouzení nabídky účastníka NAFRA s.r.o., 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08157154 bylo komisí
zjištěno níže uvedené:
 změna údajů ve stanoveném předpokládaném objemu prací,
 početní chyby v násobení,
 mimořádně nízké nabídkové ceny za agregované položky v položkovém rozpočtu předpokládaného
objemu prací
Z výše uvedených důvodu byl účastník písemnou výzvou, vedenou pod č.j. MgMT/104880/20/Ju, dne
07/10/2020 ve 13:31 hod., prostřednictvím https://zakazky.teplice.cz/, v souladu s § 46 ZZVZ vyzván
k objasnění:
1. Proč byl v položkovém rozpočtu u položky 34. změněn předpokládaný roční objem z 20 ks na 100 ks,
tím došlo ke změně i ceny za předpokládaný roční objem.
2. Proč byl v položkovém rozpočtu u položky 15. špatně vypočítán součin jednotkové ceny a
předpokládaného ročního objemu 750,- x 500 m = 375.000,- Kč ne 37.500,- Kč.
3. Proč byl v položkovém rozpočtu u položky 28. špatně vypočítán součin jednotkové ceny a
předpokládaného ročního objemu 25,- x 500 ks = 12.500,- Kč ne 250,- Kč.
4. Proč byl v položkovém rozpočtu u položky 29. špatně vypočítán součin jednotkové ceny a
předpokládaného ročního objemu 50,- x 5.000 ks = 250.000,- Kč ne 25.000,- Kč
(rozdíl v celkové nabídnuté ceně činí při správném výpočtu + 574.710,- Kč).
5. Mimořádně nízké nabídkové ceny u jednotkových cen agregovaných položek č. 11, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 32, 34, 38, 44, 46, 47 a 58.
Na doručení objasnění byla stanovena lhůta do 14/10/2020 do 10.00 hod.

Účastník na výzvu reagoval dne 07/10/2020 v 15:25 hod., prostřednictvím https://zakazky.teplice.cz/ odpovědí:
„Dobrý den,
částka 2 951 065 Kč bez DPH na 2 roky, je pro firmu akceptovatelná i se značným ziskem (122.961,- měsíční
paušál). Co se týče kalkulaci v tabulkách, omlouváme se za chybu (překlep), ale celková částka 2 951 065 Kč bez
DPH na 2 roky platí.
Přejeme pěkný den s pozdravem NAFRA s.r.o., Jan Šponiar, 737643834“
Tato odpověď byla shledána jako nedostatečná a neobjasňující požadované údaje, proto byl účastník II.
písemnou výzvou, vedenou pod č.j. MgMT/106006/20/Ju, dne 08/10/2020 ve 14:32 hod., prostřednictvím
https://zakazky.teplice.cz/, opětovně vyzván k objasnění výše uvedených údajů.
Účastník na II. výzvu prostřednictvím https://zakazky.teplice.cz/ nereagoval.
Zadavatel konstatuje, že účastník NAFRA s.r.o., 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08157154,
neobjasnil požadované údaje. Proto zadavatel postupoval tak, jak je uvedeno výše a rozhodl o vyloučení
účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí být zadavateli doručeny
v souladu s ustanovením § 242 odst. 2 ZZVZ do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení. Náležitosti námitek upravuje § 244 ZZVZ.
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