ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

Název veřejné zakázky:

Náměstí Šeberov – odstranění stavby

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Účastník zadávacího řízení:

WALDSTAIN.CZ a.s., sídlem Václavské náměstí 846/1,
Nové Město, 110 00 Praha 1

Zadavatel rozhodl o
Vyloučení účastníka zadávacího řízení
WALDSTAIN.CZ a.s.
z důvodu řádného neprokázání kvalifikace, a to z níže uvedených nedostatků předložené nabídky.
Odův odnění

Řádné neprokázání kvalifikace
Účastník zadávacího řízení WALDSTAIN.CZ a.s. neprokázal splnění základní kvalifikace dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, uchazeč v nabídce
předložil čestné prohlášení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
1) neprokázal splnění profesní kvalifikace, neboť nepředložil doklad o oprávnění k podnikání nakládání z nebezpečnými odpady. Kvalifikace může být prokázána i prostřednictvím jiných
osob, v takovém případě je však dodavatel povinen předložit doklad prokazující splnění
profesní způsobilosti a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky ( §83 zákona),
2) neprokázal splnění technické kvalifikace, neboť ze seznamu významných stavebních prací
jednoznačně nevyplývá splnění podmínky zadavatele dle čl.5.4.1 , ze dodavatel realizoval min.
3 zakázky odstraňování staveb, a to v minimální výši nákladů 7 mil. Kč bez DPH/ významná
stavební práce, přičemž minimálně v jednom případě se muselo jednat o odstraňování stavby
obsahujících nebezpečné odpady. Realizované zakázky nejsou doloženy osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Účastník zadávacího řízení tedy nesplnil podmínky kvalifikace dle článku 5.2, 5.3 a 5.4.1 Části 2
Podrobných podmínek zadávací dokumentace, čímž došlo k naplnění důvodu pro vyloučení účastníka
zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
POUČENÍ
Zadavatel upozorňuje na možnost podat v zákonné lhůtě námitky proti rozhodnutí o vyloučení (dle §
242 odst. 2 zákona).

V Praze dne 12.6.2017

Ing. Petra
Venturová
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