STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
NAŠE Č. j.:

MMH/79137/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Vladimíra Mikulášová v. r.
596 803 218
596 811 143
mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

DATUM:

19.09.2019

USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova
konané dne 19.09.2019

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

PŘEHLED USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.09.2019
1198/22RM/2019 - Zvolení ověřovatele 22. schůze RMH, konané dne 19.09.2019
1199/22RM/2019 - Schválení pořadu 22. schůze RMH, konané dne 19.09.2019
1200/22RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" - rozhodnutí
o námitkách, rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení
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USNESENÍ
z 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 30.09.2019
1198/22RM/2019 - Zvolení ověřovatele 22. schůze RMH, konané dne 19.09.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatelku zápisu o průběhu 22. schůze Rady města Havířova, konané
dne 19.09.2019
paní Mgr. Stanislavu GORECKOU
1199/22RM/2019 - Schválení pořadu 22. schůze RMH, konané dne 19.09.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 22. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.09.2019
dle přílohy.
1200/22RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" - rozhodnutí
o námitkách, rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení_________
Rada města Havířova
rozhodla
1. o námitkách stěžovatele KONE, a.s., IČO: 00176842, se sídlem
Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha, proti rozhodnutí o výběru
dodavatele nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vyhrazená technická
zařízení-výtahy“, zadávané formou užšího řízení, kterými namítá porušení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, tak, že námitky stěžovatele č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 odmítá a
námitce stěžovatele č. 4 vyhovuje, neboť bylo zjištěno, že vybraný dodavatel
předložil údaje a doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou
mít vliv na posouzení podmínek účasti
2. o vyloučení účastníka EV – servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30,
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 603 18 457 ze zadávacího řízení „Vyhrazená
technická zařízení-výtahy“ z důvodu dle § 48 odst. 2 písm. c) ve spojení s
ustanovením § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť bylo po rozhodnutí o výběru
dodavatele zjištěno, že účastník jako vybraný dodavatel nesplnil podmínku
účasti stanovenou zadavatelem v rozsahu článku 7.4.3. Kvalifikační
dokumentace v nadepsaném zadávacím řízení, a tedy účastník jako vybraný
dodavatel předložil údaje a doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo
mohou
mít
vliv
na
posouzení
podmínek
účasti
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3. o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele EV – servis s. r. o.,
se sídlem Klimkovická 58/30, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 603 18 457,
ze dne 19.8.2019 v zadávacím řízení „Vyhrazená technická zařízení-výtahy,
s tím, že zadavatel rozhodl o vyloučení vybraného dodavatele z důvodu dle
§ 48 odst. 2 písm. c) ve spojení s ustanovením § 48 odst. 8 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
neboť bylo zadavatelem zjištěno, že vybraný dodavatel nesplnil podmínku
účasti stanovenou zadavatelem v rozsahu článku 7.4.3. Kvalifikační
dokumentace v předmětném zadávacím řízení, a tedy účastník jako vybraný
dodavatel předložil údaje a doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti.
pověřuje
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 10
2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
dle přílohy č. 11
3. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení
o rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy
č. 12
ukládá
1. odeslat oznámení o rozhodnutí zadavatele o námitkách, ve znění přílohy
č. 10
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 20.09.2019
2. odeslat oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení,
ve znění přílohy č. 11
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 30.09.2019
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3. odeslat oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění
přílohy č. 12
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: 30.09.2019

Ing. Josef BĚLICA v. r.
primátor města

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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