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Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení
(vyhotovené dle Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec)
1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky

Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – TDS a BOZP
2. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

REAL engineering spol. s r.o.
Zlínská 611/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
273 57 155

3. Odůvodnění
Zadavatel v zadávacích podmínkách výše uvedeného výběrového řízení požadoval v rámci
technické kvalifikace:
• Předložení seznamu nejméně tří významných zakázek, poskytnutých dodavatelem
za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení, jejichž předmětem bylo
zajištění technického dozoru stavby, v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH
za každé jedno zajištění a
• Předložení seznamu nejméně tří významných zakázek, poskytnutých dodavatelem
za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení, jejichž předmětem bylo
zajištění BOZP, v minimální hodnotě 50.000 Kč bez DPH za každé jedno
zajištění.
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Dále zadavatel požadoval:
 seznam členů týmu, jež se budou podílet na plnění předmětu zakázky
1. Zástupce TDS:
- autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění, v oboru pozemní stavby;
- minimálně 5 let praxe jako technický dozor stavebníka;
- prokazatelnou praxi při realizaci alespoň dvou zakázek spočívajících ve výkonu
činnost TDS na rekonstrukci pozemní stavby s finančním objemem stavebních
prací minimálně 25 mil. Kč bez DPH.
2. Zástupce BOZP:
- osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti BOZP na staveništi ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci);
- minimálně 5 let praxe koordinátor BOZP;
- prokazatelnou praxi při realizaci alespoň dvou zakázek spočívajících ve výkonu
koordinátora BOZP na rekonstrukci pozemní stavby s finančním objemem
stavebních prací minimálně 25 mil. Kč bez DPH.
Účastník předložil seznamy referenčních zakázek ke každému z požadavků zadavatele.
Při kontrole těchto dokumentů ale hodnotící komise shledala, že některé z předložených
referencí nesplňují požadavky zadavatele:
1) Předložen seznam zakázek za účastníka na zajištění TDS – jedna z uvedených zakázek
nebyla dokončena před zahájením výběrového řízení, tudíž ji hodnotící komise nemohla
uznat.
2) Předložen seznam zakázek za účastníka na zajištění BOZP – žádná ze tří uvedených
referencí nebyla dokončena před zahájením výběrového řízení, tudíž je hodnotící
nemohla uznat.
3) Předložen seznam zakázek za osobu zástupce TDS – obě předložené zakázky byly
z hlediska požadavků zadavatele v pořádku a byly uznané.
4) Předložen seznam zakázek za osobu zástupce BOZP – jedna ze dvou předložených
zakázek nemůže být uznána, protože nebyla dokončena.
Z výše uvedených důvodů zadavatel vylučuje účastníka REAL engineering spol. s r.o. z další
účasti ve výběrovém řízení z důvodů nesplnění stanovené technické kvalifikace.

Za zadavatele: …………..…..........................................
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