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Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Římská 2135/45
12000 Praha 2

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti ze zadávacího řízení

Veřejná zakázka:
„Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“
Na základě rozhodnutí zadavatele Vám tímto oznamujeme, že jste jako účastník ve výše uvedené
veřejné zakázce byl
vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nedovolené změny předložených smluv v nabídce
U nabídky účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, komise v rámci
posouzení písemně požádala účastníka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. dle ust. § 46 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o písemné
doplnění a objasnění nejasností, jež komise identifikovala v nabídce tohoto účastníka. Ve
stanovené lhůtě dne 02.01.2019 účastník Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. doplnil
požadované listiny a dále k žádosti o objasnění nabídky, jejíž součástí byly i návrhy pojistných
smluv, namísto požadovaného objasnění předloženého návrhu textu pojistných smluv zaslal nové
opravené návrhy pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti a na pojištění vozidel.
Uvedeným postupem došlo k nedovolené změně nabídky, kdy dle § 46 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty
pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak.
Rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku bylo schváleno
usnesením Rady města Šumperka č. 202/19 ze dne 10.01.2019.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst.
2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o vyloučení účastníka.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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