
Zadavatel:  Statutární m ěsto Ostrava  
Sídlo: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

    
Dodavatel: 
O2 Czech Republic a.s. 
IČO: 60193336 
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

          
OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZADAVATELE  

O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 
Na základě posouzení nabídky podané k nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem 
otevřeného řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem: 
 

„Ve řejná zakázka na poskytování mobilních 
telekomunika čních služeb pro statutární m ěsto Ostrava, 
právnické osoby z řízené a založené statutárním m ěstem 

Ostrava, pop řípadě městskými obvody“  
 

 
zadavatel dne 5. 9. 2017, 

 
 

R O Z H O D L     O     V Y L O U Č E N Í  
 
 
účastníka zadávacího řízení O2 Czech Republic a.s. , IČO: 60193336,  
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 
 
z účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. 
 

Odůvodn ění: 
Účastník zadávacího řízení O2 Czech Republic a.s., porušil při podání nabídky podmínku 
uvedenou v zadávací dokumentaci a to konkrétně ve článku III. odst. 3.1 Maximální nejvyšší 
přípustná cena, kde se uvádí: „Zadavatel stanovil jednotkovou maximálně přípustnou cenu 
pro většinu položek. Tyto maximálně přípustné ceny jsou uvedeny v Příloze č. 4 zadávací 
dokumentace. Překročení těchto maximálně přípustných nabídkových cen, byť jen u jediné 
položky, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a taková nabídka účastníka 
zadávacího řízení bude ze zadávacího řízení vyloučena. Tato podmínka platí 
i pro předběžné nabídky, jejichž hodnota je vstupní hodnotou do elektronické aukce.“. 
Účastník zadávacího řízení při naceňování v Příloze č. 4 ZD, překročil zadavatelem 
stanovené maximální přípustné ceny u většiny položek. 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o rozhodnutí. 
 
 
V Ostravě dne 5. 9. 2017 
 
 
 
Ing. Michal Laryš 

zástupce osoby zastupující zadavatele dle § 43 
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