ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zakázky:

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických
disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ včetně dodávky sad
vzdělávacích pomůcek

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/07

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského
úřadu Zlínského kraje a dle Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014
– 2020, verze 5; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle
tohoto zákona

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Střední průmyslová škola Otrokovice
Tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
00128198
Mgr. Liborem Baselem, MBA
Otakar Pancner
739 488 494
pancner@spsotrokovice.cz

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel veřejné zakázky na základě posouzení Vaší nabídky hodnotící komisí rozhodl o tom, že Vás
v y l u č u j e z další účasti v zadávacím řízení shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, a to
z důvodu, že účastník smlouvu rozšířil o další podmínky, ke kterým nebyl oprávněn, protože podle
zadávacích podmínek měl do smlouvy pouze doplnit žlutě podbarvené údaje. Tím, že do smlouvy doplnil
mimo žlutě podbarvené údaje další text, který se týkal licenčních ujednání, porušil tuto zadávací
podmínku, která byla uvedena v záhlaví návrhu obchodních podmínek.
ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ
V rámci nabídky porušil účastník požadavek zadavatele tím, že smlouvu, která byla součástí nabídky,
rozšířil o další podmínky, ke kterým nebyl oprávněn, protože měl do smlouvy pouze doplnit žlutě
podbarvené údaje. Tím, že do smlouvy doplnil další text, který se týkal licenčních ujednání, porušil
zadávací podmínku, která byla uvedena v záhlaví návrhu obchodních podmínek. Porušení zadávacích
podmínek proto zadavatele vedlo k rozhodnutí o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení
shora uvedené veřejné zakázky
V Otrokovicích dne 13. 12. 2018
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