Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 00 24 18 06
Rozhodnutí zadavatele 0 vyloučení uchazeče
Obchodní firma nebo název

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo - místo podnikání

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Právní forma

Akciová společnost

250 18 094

Z účasti v zadávacím řízení níže uvedené veřejné zakázky
Název zadavatele:

Obec Velké Přílepy, IČ: 00 24 18 06

Sídlo zadavatele:

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Název veřejné zakázky:

„Velké Přílepy - Revitalizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná“

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Sděluji Vám, že na základě ustanovení š76, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dálejen „zákon“)

Zadavatel rozhodl o vyloučení Vaší nabídky z účasti v zadávacím řízení
Odůvodnění:

Ve Vámi dodaném soupisu prací a dodávek nebyly oceněny všechny položky. Položky, které
nebyly oceněnny:
Obiekt D.2.1 .a — Oprava komunikace _ zpevněné plOChY
p.č. 6 - cement struskoportlandský CEM ll/A-S 42.5R bal. 25 kg
p.č. 36 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby komunikace
p.č. 37 - Geodetické zaměření komunikace

Objekt D.2.1.b — Dešťová kanalizace:
p.č. 3 - Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
p.č. 5 - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
p.č. 10 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
p.č. 11 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
p.č. 37 - Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300
p.č. 38 - trubka kanalizační SN10 (standard jako X-STREAM) PP potrubí DN 300/6m
p.č. 59 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby vod. nebo kan.
p.č. 60 - Geodetické zaměření vodovodu nebo kanalizace
p.č. 70 - Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot otevřený výkop
p.č. 71 - Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot za zvětšený přesun
do 1000 m

Obiekt D.2.2. — Rekonstrukce splaškové kanalizace
p.č. 3 - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4
p.č. 8 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
p.č. 9 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
p.č. 46 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby vod. nebo kan.
p.č. 47 - Geodetické zaměření vodovodu nebo kanalizace
p.č. 52 - Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot otevřený výkop
p.č. 53 - Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun
do 1000 m

Obiekt D.2.3. _ Rekonstrukce vodovodu
p.č. 2 - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
p.č. 3 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
p.č. 52 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby vod. nebo kan.
p.č. 53 - Geodetické zaměření vodovodu nebo kanalizace
p.č. 54 - Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
p.č. 55 - Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot za zvětšený přesun
do 1000 m

Vedlei ší rozpočtové náklady. ostatní náklady
p.č. 1-10 — neoceněna.

Ve Vámi dodaném soupisu prací a dodávek byly změněny názvy některých položek, jejich kódy
nebo jednotky:

Obiekt D2. 1 .a — Oprava komunikace _ zpevněné plochy
p.č. 4, 5, 38, 39

Obiekt D.2. 1 .b _ Dešťová kanalizace:
p.č. 27, 34, 36, 40-43, 45-48.

Obiekt D.2.2. — Rekonstrukce splaškové kanalizace:
p.č. 5, 7, 30, 32, 34, 35-37

Poučení:
V případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na
získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele
hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, může zadavateli podat zdůvodněné námitky.
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel
doručit zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění tohoto Rozhodnutí o vyloučení na profilu
zadavatele.
Námitky musí být zadavateli doručeny v souladu s 5 110 zákona.

Ve Velkých Přílepech 18. 5. 2016

V

_

_

Věra Cennáková, starostka

Obec Velké Přílepy

