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Vážení,
zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o vyloučení účastníka
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
se sídlem: 9. května 1182, 688 01 Uherský Brod
IČ: 26227631
z další účasti v části I. „Mechanická kontrolní měřidla a měrky“ veřejné zakázky pod označením „Kontrolní
měřidla a měřicí zařízení“.
Odůvodnění:
V nabídce účastníka PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. na část I. „Mechanická kontrolní měřidla a měrky“ některé
uvedené technické parametry nabízených přístrojů nesplňují požadavky zadavatele. Jedná se např. o:
- položka 2 – požadavek na délku ramen,
- položka 4 – požadavek na přesnost,
- položka 8 – požadavek na kompenzaci průměru snímacího doteku,
- položka 10 – požadavek na datový kabel,
- položky 11, 12, 13, 14 a 15 – požadavek na možnost datového přenosu,
- položky 13, 14 a 15 – nejedná se o digitální měřidla,
- položka 16 – požadavek na přesnost a stupeň ochrany,
- atd.
V příloze návrhu smlouvy pro část I., který je předložen nabídce účastníka, je však potvrzeno naplnění všech
technických požadavků zadavatele. Zadavateli tak nebylo zřejmé, zda účastníkem nabízené přístroje splňují
požadavky zadavatele, či nikoliv.
Zadavatel účastníka, v souladu s § 46 zákona, vyzval k vysvětlení uvedeného nesouladu. Účastník však
vysvětlení nedoručil, pouze zadavateli sdělil, že nebude doplňovat potřebné údaje k této části veřejné
zakázky a že se vědomě vzdává účasti v této části zakázky.
Jelikož údaje předložené v rámci nabídky nebyly, na základě žádosti podle § 46 zákona, účastníkem
objasněny nebo doplněny, zadavatel účastníka PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., v souladu s § 48 odst. 2 písm. b)
zákona, vyloučil z další účasti v této části veřejné zakázky.
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