MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:

Vaše značka:

MCP8 214725/2021
OVZ/2021/0003

Vyřizuje / telefon:

V Praze dne:

Ing. Věra Jiroušová /222805621

10. června 2021

Oznámení o vyloučení dodavatele
dle ustanovení § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Informace o zadávacím řízení:

Adresa profilu zadavatele:

„Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie
hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 Kobylisy“
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Veřejná zakázka na stavební práce
OVZ/2021/0003
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

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

Zadavatel v rámci řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 Kobylisy“, systémové číslo VZ P21V00000010, ev. č. zadavatele OVZ/2021/0003, rozhodl svým
usnesením č. Usn RMC 0264/2020 dne 9. 6. 2021 o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48
odst. 2 písm. b), a to společnosti:
IC Holding s.r.o. (IČO: 081 70 860), sídlo Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19 Rudná.
Odůvodnění vyloučení
Dodavatel IC Holding s.r.o. (IČO: 081 70 860), se sídlem na adrese Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19
Rudná byl dne 10. 05. 2021 vyzván k objasnění a doplnění údajů, konkrétně
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„Formou čestného prohlášení vyplňte podrobněji Přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Seznam
významných stavebních prací).
Blíže a konkrétně specifikujte prováděné práce a dobu provádění prací (uveďte měsíc a rok počátku
prováděných prací a měsíc a rok ukončení prováděných prací).
U zakázek s názvem „Obchodní centrum Olympia Mladá Boleslav“ a „Výstavba obchodního centra
Billa Strančice“ doplňte chybějící osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních
prací. V tomto osvědčení musí být konkrétně specifikované práce, která vaše firma prováděla a také
musí být uvedena přesná doba prováděních prací (měsíc a rok počátku prováděných prací a měsíc a rok
ukončení prováděných prací).“
Dodavatel měl doplněné údaje zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději
do 17. 05. 2021 do 12:00 hodin. Vzhledem k tomu, že dodavatel v uvedeném termínu údaje nedoplnil,
byl opakovaně vyzván dne 18. 05. 2021 s termínem do 24. 05. 2021 do 12:00 hodin.
Dodavatel IC Holding s.r.o. nedoplnil požadované údaje ani při opakované výzvě a z tohoto důvodu
komise doporučila zadavateli vyloučit tohoto účastníka pro nesplnění technické kvalifikace.

Poučení o lhůtě pro podání námitek
Proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 a násl. ZZVZ.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od uveřejnění oznámení o vyloučení
dodavatele.

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