Město MILOVICE
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
tel. 325 517 111, fax 325 517 112, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče
Tímto Vám oznamuji, že v rámci Zadávacího řízení na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu,
zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace a v souladu s vnitřním předpisem zadavatele tj. Směrnice města Milovice č. 4/2012
K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Název zadavatele:

Město Milovice - IČ 002 39 453

Sídlo zadavatele:

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Název veřejné zakázky:

Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel na jednání Rady města č.23/2013 dne 16.9.2013 usnesením Rady města č.501/2013
rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče
Obchodní firma - jméno
Baroch – okna s.r.o.

Sídlo, bydliště, místo podnikání
Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá n/L

IČ
27144526

Odůvodnění:
Uchazeč ve své nabídce nesplnil tyto podmínky požadované v Zadávací dokumentaci:
1) Ve své nabídce nesplnil technické podmínky, nebo nepředložil některé doklady prokazující splnění
technických specifikací uvedené v bodě 2.2 a 2.3 Zadávací dokumentace, jak je požadováno v bodě 6,
písm.e) Zadávací dokumentace, konkrétně:
- V kalkulaci je uveden okenní profil REHAU 6K. Přiložený řez okenním profilem je pěti
komorový profil a proto nesouhlasí s profilem uvedeným v kalkulaci.
- V kalkulaci je uveden dveřní profil TROCAL M5se středovým těsněním, řez dveřním profilem
chybí.
- V popisu je uveden dveřní rám i křídlo rovinné, nikoli s požadovaným zaobleným tvarem.
V řezu okenním profilem je zakreslen hranatý a nikoli oblý rám
- Výztuha rámů nemá přerušený tepelný most
- Není doložen způsob kotvení, ani kotvící materiál
- Není doložen způsob infiltrace dle ČSN 730540
- Dokumentace neobsahuje technický předpis výrobce o vyztužení rámů a křídel
Zveřejněno dne 18. 9. 2013
Sejmuto dne 28. 9. 2013
________________________________
Lukáš Pilc, starosta města

