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Oznámení o vyloučení účastníka Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař.
ostrově
Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka:
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový
labyrint – levý břeh“
Inženýrsko-geologický průzkum
INV/ZP/0017/20
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01, IČO:
00064581, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku s názvem
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“
Inženýrsko-geologický průzkum
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(dále jen „veřejná zakázka“)
rozhodl v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 a) ZZVZ usnesením Rady HMP č. 899 ze
dne 26. 4. 2021 o vyloučení účastníka.
Zadavatel v y l u č u j e ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku účastníka:
Název:

URGA, s.r.o.

Sídlo:

Holická 1090/31a, 779 00 Olomouc Hodolany

IČO:

25380508

a toto své rozhodnutí účastníku oznamuje.
O d ů v o d n ě n í:
Zadavatel v čl. 9.2 zadávací dokumentace požadoval:
Dodavatel za účelem hodnocení kritérií a) až b) v nabídce předloží vyplněnou tabulku hodnocení
– viz příloha zadávacích podmínek, jejíž přílohou budou strukturované profesní životopisy
hodnocených osob.
Účastník ve své nabídce ze dne 15. 2. 2021 požadovanou vyplněnou tabulku hodnocení
nepředložil.

Účastník tedy nesplnil zadávací podmínky uvedené v zadávací

dokumentaci.
Objasnění nebo doplnění údajů kritérií hodnocení dle § 46 odst. 2 ZZVZ jsou
nepřípustné. Z tohoto důvodu Zadavatel nevyzval účastníka k doplnění nabídky a
účastníka ze zadávacího řízení vylučuje.
Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
lze podat zdůvodněné námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Případné
námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení. Účastník se rovněž může vzdát práva na podání námitek dle
ust. § 243 ZZVZ. Případné námitky nebo vzdání se práva na podání
námitek musí být doručeny prostřednictvím elektronického nástroje dle
§ 213 ZZVZ nebo prostřednictvím datové schránky.

____________________________
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru
investičního MHMP
podepsáno elektronicky
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