ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Město Ústí nad Orlicí se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676,
zastoupeno Petrem Hájkem, starostou obce, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PARKOVACÍ DŮM ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ zadávané dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) mimo režim ZZVZ, při dodržení zásad uvedených v §6
ZZVZ a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014-2020 – IROP verze 1.11, platná od 15. 5. 2018 (dále jen „metodickým pokynem“),
rozhodl analogicky podle §48 odst. 2 písm. c) ZZVZ a čl.8.3.4. písm. c) metodického pokynu
o vyloučení účastníka výběrového řízení Tre-Bon inženýring s.r.o., Bělehradská 858/23,
120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 06979891 z účasti ve výběrovém řízení, neboť:
a) Informace uvedené v nabídce neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít
vliv na posouzení splnění zadávacích podmínek nebo na naplnění kritérií
hodnocení.
Odůvodnění:
Zadavatel níže uvádí odůvodnění, které se vztahuje k výše uvedeným důvodům vyloučení
účastníka výběrového řízení z účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky požadoval prokázání technické kvalifikace
v níže uvedeném rozsahu, cit.: „Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem
prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů či oborných schopností a zkušeností nezbytných
pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou
kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by
mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
1) Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník předložením seznamu významných
zakázek na služby obdobného rozsahu plnění, případně stavby občanské vybavenosti
vyjma RD, poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením výběrového řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a údaji o tom,
zda byly zakázky provedeny řádně. Vzor seznamu referenčních zakázek je přílohou
této Výzvy. Potvrzení o řádném provedení referenčních zakázek lze doložit čestným
prohlášení.
Službou obdobného rozsahu plnění se rozumí služba, jejímž předmětem bylo
zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS na stavby obdobného
předmětu plnění nebo stavby občanské vybavenosti (vyjma RD) s realizační hodnotou
min. 15 mil. Kč bez DPH.
Seznam referenčních zakázek musí obsahovat minimálně 2 zakázky, z nichž každá
musí splňovat výše uvedené.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený
dodavatelem pravdivý. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu
s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele
vyřadit.“
Zadavatel provedl ověření referencích zakázek u objednatele Městyse Cerhenice a zjistil, že
údaje uvedené dodavatelem v seznamu referenčních zakázek, který je součástí nabídky,
nejsou pravdivé. Zadavatel již v zadávacích podmínkách uvedl, že v případě, že údaje
uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel
právo nabídku dodavatele vyřadit.
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Ze shora uvedených důvodů je zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení vyloučit
z účasti v zadávacím řízení, neboť informace uvedené v nabídce neodpovídají skutečnosti
a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích podmínek nebo na naplnění
kritérií hodnocení.
V Ústí nad Orlicí dne 25. 9. 2018.

___________________________
Petr Hájek, v.r.
starosta města

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 25.09.2018 13:21:14 +02:00
Místo: starosta
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