STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

Zn.: PR/SM 9/17
č. j.: CJ MML 171015/17

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace
Kunratická“.

Na základě rozhodnutí rady města ze dne 29. 08. 2017 tímto, v souladu s § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
v y l u č u j i

ú č a s t n í k a

CROSS Zlín, a.s.
IČ: 60715286
se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
z další účasti zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Referenční zakázky k prokázání technické kvalifikace předložené vybraným dodavatel CROSS Zlín, a.s. na
základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nejsou souladná
s požadavky kladenými v zadávacích podmínkách.
Zadavatel dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, kapitola V. POŽADAVKY NA
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE požadoval následující:
„Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s § 79 zákona odst. 2 písm. a) v následujícím
rozsahu:
Účastník předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. V
seznamu budou uvedeny následující údaje:




název a předmět obdobné zakázky;
cena a doba jejich poskytnutí;
název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci
zakázky ověřit.

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 obdobné
zakázky s finančním objemem každé z nich min. 2.250.000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem.
Obdobnými zakázkami se rozumí zakázky v oblasti oprav nebo rekonstrukcí komunikací.
Jako rovnocenný doklad k prokázání splnění technické kvalifikace je analogicky dle § 79 odst. 5 zákona
možné doložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dle § 79 odst. 3 zákona se doby podle odstavce 2 písm. a) považují za splněné, pokud byly stavební práce
uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeny; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u
nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný
v průběhu doby podle odstavce 2 písm. a).
Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 zákona (tj. referenční zakázky),
použít stavební práce, které poskytl
a)
b)

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.“

Dodavatel CROSS Zlín, a.s. předložil následující osvědčení:
1. Název projektu – I/49 Otrokovice – Malenovice, zkapacitnění na čtyřpruh; celková cena 4,4 mil. Kč
(bez DPH).
2. Název projektu - MODERNIZACE TT LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU., V ŚEKU NOVÁ
RUDA – VRATISLAVICE VÝHYBNA; celková cena 5.829.845,15 Kč (bez DPH).
3. Název projektu - Telematika ve městě Brně; celková cena 17,6 mil Kč (bez DPH).
Zadavatel si skutečnosti uvedené v doložených osvědčeních v souladu s § 39 odst. 5 zákona ověřil u
objednatelů. Z doručených vyjádření objednatelů je zřejmé, že ze strany dodavatele CROSS Zlín, a.s. šlo u
výše uvedených referenčních zakázek o plnění nikoli na stavební práce, ale pouze plnění na dodávky,
konkrétněji dodávky světelného signalizačního zařízení, přičemž, i když bylo součástí plnění provedení
nezbytně nutných stavebních činností bezprostředně souvisejících s dodávkou, nelze doložené referenční
zakázky klasifikovat jako za zakázky na stavební práce v oblasti oprav nebo rekonstrukcí komunikací.
Účastník nesplnil podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Vzhledem k výše uvedenému postupoval zadavatel tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241
zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení stěžovateli. Námitky musí obsahovat náležitosti dle § 244 zákona.
Liberec 30. 08. 2017
Za zadavatele: ..……........................................
Tibor Batthyány
primátor
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
…………………………………..
v z. Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora

