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ROZHODNUTÍ
O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZAJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB“
Na základě ustanovení § 107 odst. 5 a § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a doporučení hodnotící komise ze dne
08.01.2018

vylučuji
účastníka ATALIAN CZ s.r.o., IČO 25059394, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění a provádění úklidových služeb“ vypsané
zadavatelem Dům senioru Liberec-Františkov, příspěvková organizace, IČO 71220054, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3 ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona.
Zdůvodnění:
Zadavatel na základě obdržených nabídek zjistil, že účastník ATALIAN CZ s.r.o. podal v rámci
zadávacího řízení dvě samostatné nabídky s tím, že na obálce č. 7 byl uveden účastník AB Facility
a.s., IČO 24172413, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, v této obálce byla vložena obálka
se zcela identickou nabídkou společnosti ATALIAN CZ s.r.o.
Zadavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že dle ustanovení § 107 odst. 2
zákona může dodavatel podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku, proto dle ustanovení § 107
odst. 5 zákona vylučuje účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně.
V návaznosti na podání dvou zcela identických nabídek v obálkách označených různými
společnostmi pojal zadavatel důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými
osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou. Zákon nevyžaduje podložení důvodného podezření pravomocným soudním, správním či
jiným rozhodnutím, podkladem pro rozhodnutí o vyloučení slouží nabídky, ze kterých lze vyčíst,
vzhledem k jejich naprosté shodě, stejné písemné formulace a specifikace
Zadavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti současně vylučuje účastníka dle § 48 odst. 6
zákona pro nezpůsobilost, neboť na základě věrohodných informací získal důvodné podezření, že
účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
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