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V Praze dne 31. srpna 2016
Č. j.: 2016/101852/CNB/420

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ
Zadavatel tímto oznamuje rozhodnutí o vyloučení uchazečů z poptávky
„Výměna koberců v budově pobočky ČNB Ostrava“.
Uchazeč, který byl vyloučen:
Uchazeč
J o T a , spol. s r.o.
Plzeňská 798/465, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

IČO
14616777

Odůvodnění:
Uchazeč v nabídce předložil návrh smlouvy, který není podepsán (osobou oprávněnou jednat
za dodavatele), v čestném prohlášení dodavatele (viz příloha č. 2 poptávky) jedna
z uvedených referencí (RD STYL a.s.) nesplňuje požadavek na výši finančního objemu v Kč
bez DPH (požadavek zadavatele je minimálně ve výši 180 tis. Kč bez DPH; v referenci je
uvedeno 164 tis. Kč). Nabídka uchazeče dále neobsahuje Doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list,
licence) – viz bod 2.3 poptávkového dopisu. Nabídka dále neobsahuje Označení nabízeného
typu (značka) koberce, jeho specifikaci a probarvenost vlákna. V případě naplnění podmínek
dle bodu 2.4 této poptávky (tj. pokud dodavatel nabídne jinou značku koberce, než je typ
DESSO SAN D 50 x 50 cm) také vzorek koberce. – viz požadavek zadavatele uvedený v bodě
6.5.5 poptávkového dopisu.
Uchazeč tak neprokázal splnění kvalifikace stanovené zadavatelem v jednotlivých bodech
poptávky č.j. 2016/95631/CNB/420 (viz výše), a proto byla nabídka z poptávky komisí
vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen.

Uchazeč, který byl vyloučen:
Uchazeč
ASEA INVESTMENT spol. s r.o.
Ostrava – Moravská Ostrava, Janáčkova 1813/6,
PSČ 702 00

IČO
60319453

Odůvodnění:
Uchazeč v nabídce nepředložil doplněný návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této poptávky) –
podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele – viz bod 6.5.2 poptávkového dopisu.
Dále nabídka neobsahuje Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list, licence) – viz bod 2.3
poptávkového dopisu. Nabídka rovněž neobsahuje Označení nabízeného typu (značka)
koberce, jeho specifikaci a probarvenost vlákna. V případě naplnění podmínek dle bodu 2.4
této poptávky (tj. pokud dodavatel nabídne jinou značku koberce, než je typ DESSO SAN D
50 x 50 cm) také vzorek koberce. – viz požadavek zadavatele uvedený v bodě 6.5.5
poptávkového dopisu. V čestném prohlášení dodavatele (viz příloha č. 2 poptávky) u obou
uvedených referencí chybí uvedení údaje o době plnění (tj. kdy byla každá ze zakázek na
dodávky realizována). Nabídka dále neobsahuje elektronický nosič s vyplněným návrhem
smlouvy (ve formátu MS Word 2003 a vyšším) a vyplněnou cenovou tabulkou (ve formátu
MS Excel 2003 a vyšším) – viz požadavek zadavatele uvedený v bodě 6.5.6 poptávkového
dopisu.
Uchazeč tak neprokázal splnění kvalifikace stanovené zadavatelem v jednotlivých bodech
poptávky č.j. 2016/95631/CNB/420 (viz výše), a proto byla nabídka z poptávky komisí
vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen.
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