ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ
ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
40526551
Sídlem:

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ:
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Číslo veřejné zakázky:

824-35/40/2021

Název veřejné zakázky:

Veřejné osvětlení na Zavadilce, Plzeň

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
VYLUČUJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
k výše uvedené veřejné zakázce.
Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Obchodní firma nebo název: IMONT spol. s r.o., IČ: 00516163
Sídlo / místo podnikání: Perlová 60/14, 301 00 Plzeň.
Odůvodnění:
Účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť neprokázal poskytnutí
jistoty v souladu se zadávacími podmínkami.
Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval prokázání poskytnutí jistoty ve výši 100.000,- Kč.
Poskytnutí jistoty mělo být prokázáno způsoby uvedenými v zákoně. Nabídka dodavatele obsahovala
mimo jiné soubor ve formátu PDF, jehož součástí byla naskenovaná bankovní záruka za nabídku č.
2110569029 (tedy její prostá kopie). Jiný doklad o poskytnutí jistoty součástí nabídky dodavatele nebyl.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky se v souladu s § 41 odst. 4 písm. b) zákona
prokazuje poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny, jež obsahuje závazek vyplatit
zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona. V případě elektronické nabídky je
nutné předložit originální datový soubor řádně elektronicky podepsaný poskytující bankou.
Poskytnutí jistoty musí být zadavateli řádně prokázáno nejpozději k okamžiku konce lhůty pro podání
nabídek a nesplnění této povinnosti nelze zhojit, tj. nelze příslušný, zákonem předjímaný, doklad
prokazující poskytnutí jistoty např. dodatečně vyžádat dle § 46 zákona. Zadavatel není k takovému
kroku oprávněn a naopak je povinen vyloučit účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení dle § 48
odst. 3 zákona, podle něhož platí, že zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal
složení požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Účastník zadávacího řízení je totiž v tomto případě subjektem, který drží originál bankovní záruky.
Zadavatel tak nemá kontrolu nad osudem bankovní záruky. Nemá-li zadavatel k dispozici její originál,
může bankovní záruka zaniknout vrácením originálu ze strany účastníka zadávacího řízení ještě dříve,
než je to dle zákona možné.

Z výše uvedených důvodů tedy zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele lze ve smyslu § 241 a násl. zákona podat námitky.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení
dodavatele stěžovateli.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhradil právo oznámit
vyloučení účastníka zadávacího řízení uveřejněním na svém profilu zadavatele, považuje se toto
oznámení za doručené okamžikem uveřejnění.

V Plzni dne 1. 7. 2021

Mgr. Hynek Tomášek
ředitel TÚ MMP
na základě plné moci Čj.: ZM – 73/2020

