MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 279 67 638

Číslo jednací:

Vaše značka:

MCP8 242148/2018
OVZ/2018/0040

Vyřizuje / telefon:

V Praze dne:

Ing. Věra Jiroušová /222805621

4. října 2018

Oznámení o vyloučení dodavatele
dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

Informace o zadávacím řízení:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:

„Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8“
Zjednodušené podlimitní řízení
Veřejná zakázka na stavební práce
OVZ/2018/0040
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Adresa profilu zadavatele:

Zadavatel v rámci řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba
sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8“, systémové číslo VZ P18V00000067, ev. č. zadavatele
OVZ/2018/0040, rozhodl svým usnesením č. Usn RMC 0481/2018 dne 3. 10. 2018 o vyloučení
účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 3 a dle ust. § 48 odst. 5, písm. d) zákona a to společnost:
VYSSPA Sports Technology s.r.o. se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň,
IČO: 279 67 638
Odůvodnění vyloučení
Komise při kontrole nabídek zjistila, že účastník zadávacího řízení VYSSPA Sports Technology s.r.o.
(IČO: 279 67 638) v nabídce neprokázal složení požadované jistoty. Navíc tento účastník se dopustil
v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění
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dřívějšího smluvního vztahu s jiným veřejným zadavatelem, který vedl k předčasnému ukončení
smluvního vztahu.
Na základě tohoto zjištění doporučila hodnotící komise zadavateli rozhodnout o vyloučení účastníka
zadávacího řízení VYSSPA Sports Technology s.r.o. (IČO: 279 67 638), se sídlem na adrese Skladová
2438/6, 326 00 Plzeň a to dle § 48 odst. 3 a dle ust. § 48 odst. 5, písm. d) zákona.
Poučení o lhůtě pro podání námitek
Proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
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