Město Česká Lípa
Starostka města

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Plně určený sp. znak písemnosti: 91.1

Vodohospodářská výstavba
a investice s.r.o.
Bratří Čapků 92
534 01 Holice

Skartační znak/lhůta: A/10

Spis. zn.: MUCL/23091/2022
Č. j.: MUCL/127595/2022
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0/0
Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192
Datum: 31.10.2022

Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zadavatel Město Česká Lípa v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Lokalita
RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava“, zadávanou dle směrnice č. 3/2019
o zadávání veřejných zakázek, vedenou na profilu zadavatele pod IVZ: P22V00000103,
rozhodl o vyloučení
účastníka Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o., se sídlem Bratří Čapků 92, 534 01 Holice,
IČ: 107 78 659 (dále jen „účastník“), z další účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele z výše uvedené
veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Zadavatel ve výzvě k podání nabídky čj. MUCL/118205/2022, ze dne 5. října 2022 (dále jen výzva),
v čl. 6 - Požadavky na kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, v odst. 6.1 písm. b) požadoval k prokázání
technické způsobilosti účastníka zadávacího řízení předložení osvědčení autorizovaného inženýra
v oboru vodohospodářské stavby.
Hodnoticí komise pověřená zadavatelem k úkonům hodnocení a posouzení nabídek doručených
v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku posoudila nabídku účastníka podanou na plnění
předmětné veřejné zakázky dne 18. 10. 2022 v 17:29 h a zařazenou do seznamu doručených nabídek
pod pořadovým číslem 3 (dále jen „nabídka“) a zjistila nesoulad v nabídce účastníka se zadavatelem
stanovenými podmínkami zadávacího řízení. Nabídka účastníka obsahovala osvědčení o autorizaci
autorizovaného technika v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické.
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Zadavatel vyzval účastníka k doplnění údajů v nabídce a dne 24.10.2022 obdržel vysvětlení účastníka,
v němž uvedl, že nedisponuje osobou s osvědčením autorizovaného inženýra v oboru vodohospodářské
stavby. Z tohoto důvodu hodnoticí komise doporučila zadavateli, aby účastníka vyloučil z další účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
Zadavatel dospěl k závěru, že účastník tím, že neprokázal splnění technické způsobilosti, nesplnil
podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

………………………
Ing. Jitka Volfová
Starostka města

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze využít opravné prostředky.
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