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Č. j.: OUVB - 718/2020 
PID: DXWX3OP15I36 
SPIS č. 45/20 
 
 

U S N E S E N Í 
 

26. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 26. 02. 2020 od 17:00 na Obecním 
úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, pan Ivan Mottl, paní Zuzana Mendlová, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni: Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala 
 

51/2020 
Program jednání 26. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 26. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Různé: 

• Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

52/2020 
Podlimitní veřejná zakázka „Velké Březno – intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení 

odpadních vod“ - vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Vylučuje 
      účastníka zadávacího řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané   
      „Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“, obchodní    
      společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem  
      Křižíkova 2393, PSČ 415 01 Teplice, IČ:  402 33 308 (dále také jen „účastník“), a to  
      v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,    
      ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z následujících důvodů: 

1. Rada obce Velké Březno dne 25. 11. 2019, usnesením č. 259/2019, schválila zadání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce názvem „Velké Březno – intenzifikace 
ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“, včetně zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce.  

2. Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele, 
www.vhodne-uvereneni.cz, dne 7. 1. 2020 formou otevřeného řízení. Ukončení příjmu 
nabídek bylo dne 6. 2. 2020 v 10:00 hod.  

3. Účastník podal dne 5. 2. 2020 Nabídku a k Nabídce připojil Krycí list a 10 příloh. Po 
seznámení se s obsahem Nabídky zadavatel shledal, že účastník k Nabídce nepřipojil 
veškeré doklady k doložení profesní a technické kvalifikace účastníka, a dále doklady a 
údaje týkajících se výrobků oceněných v podané Nabídce, a proto zadavatel dále 
postupoval ve smyslu ust. § 46 odst. 1 ZZVZ. 

4. Dne 13. 2. 2020 byla prostřednictvím profilu zadavatele zaslána žádost účastníkovi 
k doplnění chybějících dokladů k profesní a technické kvalifikaci, a dále k doplnění údajů 
a dokladů týkajících se výrobků oceněných v podané Nabídce s tím, že Nabídka 
neobsahuje v části soupisu prací „PS 01-06 strojní část ČOV“ a u dále uvedených položek 
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doplněný název výrobce, obchodní název a typové označení konkrétních výrobků v 
souladu s čl. 17.2.7. a 17.2.8. zadávacích podmínek. K těmto výrobkům chybí v nabídce 
také technické listy – jedná se o dále uvedené položky č. 2, 3, 51, 52, 53, 55 a 56.  
K doplnění chybějících údajů a dokladů byla účastníkovi poskytnuta lhůta do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení této žádosti. 

5. Účastník na žádost zadavatele k doplnění chybějících dokladů a údajů nereagoval a ve 
stanovené lhůtě chybějící údaje a doklady nedoplnil. 

6. Účastníkem, v rámci jeho Nabídky ze dne 5. 2. 2020 předložené údaje a doklady nebyly 
na základě Žádosti zadavatele dle ust. § 46 odst. 1 ZZVZ doplněny, a proto Rada obce 
Velké Březno, na návrh hodnotící komise, rozhodla o vyloučení účastníka z účasti 
v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané 
„Velké Březno - intenzifikace ČOV; Valtířov - přepojení odpadních vod“, v souladu s ust. 
§ 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 

II.  Ukládá 
      Karlu Jungbauerovi, starostovi obce, 
      zabezpečit odeslání oznámení o vyloučení.            T: 27. 02. 2020 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 

 

 

 

 
 
   Karel Jungbauer                                                                                Zuzana Mendlová 
            starosta                                                                                                   radní 


