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Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

(vyhotovené v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka: Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická
Systémové číslo VZ: P19V00000001
Zadavatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, IČ 00240192
Zadavatel tímto vylučuje účastníka AQUATEST a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha
5, IČ 44794843 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Park s přírodním dětským hřištěm –
Jizbická“. Zadavatel vyloučení schválil dne 29. 8. 2019 usnesením Rady MČ Praha 20
č. RMC/33/1/0610/19.
Odůvodnění
Účastník zadávacího řízení AQUATEST a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČ 44794843 byl vybraným dodavatelem v uvedeném zadávacím řízení a měl dle ustanovení
§ 124 odst. 1 ZZVZ povinnost uzavřít se zadavatelem smlouvu. Účastník prokazoval technickou
kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele spol. PROFISTAV Litomyšl, a. s., s nímž uzavřel
smlouvu o budoucí smlouvě o dílo. Účastník dne 9. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 88 odst. 1
ZZVZ doručil zadavateli oznámení o ztrátě kvalifikace z důvodu ukončení smlouvy o budoucí
smlouvě o dílo s poddodavatelem spol. PROFISTAV Litomyšl, a. s. ke dni 8. 8. 2019. Dle
ustanovení § 88 odst. 1 získal účastník lhůtu 10 pracovních dnů od doručení oznámení
k předložení nových dokladů ke kvalifikaci. Dne 13. 8. 2019 zadavatel doručil účastníkovi výzvu
k předložení nových dokladů o kvalifikaci s upozorněním, že lhůta 10 pracovních dnů nebude
prodloužena, případně její zmeškání prominuto. Účastník dne 23. 8. 2019 doručil zadavateli
oznámení, že není schopen předložit nové doklady o prokázání technické kvalifikace.

Poučení
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení
§ 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o vyloučení účastníka.
Rozhodnutí o vyloučení účastníka se dle § 53 odst. 5 ZZVZ považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami.
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