ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ
ZADAVATEL: Obec Chválenice
Sídlem:
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice
IČO:
00256714
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt „Chválenice –
ČOV a kanalizace – 1. etapa“
Zadavatel vylučuje dodavatele ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu.
Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:
Obchodní firma nebo název: SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 Plzeň
Sídlo / místo podnikání:
Právnická osoba
Právní forma:
45359148
IČ:
Z odpovědi na žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
Důvod vyloučení
vyplynulo, že uchazeč nesprávně ocenil zpracování zadávací
dodavatele:
projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro provádění stavby
pro Projekt dle čl. 2.1.1. a 2.2.1. vzoru Smlouvy, když vycházel
z předpokladu, že dokumentace pro vodoprávní povolení, která má být
podkladem pro prováděcí dokumentaci byla zpracována v souladu
s vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu přílohy č. 5 této vyhlášky. Jak
vyplývá z čl. 2.1. vzoru Smlouvy, stavební povolení k provedení stavby
vodního díla bylo vydáno dne 11.04.2012 pod č.j. MMP/077219/12 (a
bylo přílohou zadávací dokumentace), když žádost byla podána
zadavatelem dne 27.07.2011. Znění předpokládané uchazečem
nabylo účinnosti 29.03.2013 (vyhl. č. 62/2013 Sb.), do té doby bylo
postupováno dle § 2 ve znění „Projektová dokumentace (k § 105 odst.
5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona) - Rozsah a obsah projektové
dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až
d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst.
2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném
stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven v
příloze č. 1 k této vyhlášce.“. Příloha č. 5 (v té době platné vyhlášce)
se toliko týkala „náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a
jednoduchého záznamu o stavbě“;
Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč podal nepřijatelnou nabídku
nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
Ve Chválenicích dne 30.08.2016
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