MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

TECHNICO Opava s.r.o.
k rukám pana Ing. Martina
Uličného, jednatele

Odesláno prostřednictvím E-ZAK

Číslo VZ
VZP/20/054

Hradecká 1576/51
746 01 Opava
Naše značka
P4/018120/21/OPR/SYK

Vyřizuje/linka
Sýkorová/261 192 157

Praha
14. 1. 2021

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tímto oznamujeme, že veřejný zadavatel, městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala
Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, (dále jen zadavatel), rozhodl dne 13. ledna 2021 usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 1R-40/2021 v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním
řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Novostavba sociálního objektu Hudečkova,
Praha 4 – projektová a inženýrská činnost“, zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 8. 2020
na profilu zadavatele, (dále jen zadávací řízení),
o vyloučení účastníka zadávacího řízení
TECHNICO Opava s.r.o., IČO 258 49 204, se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01
Opava, (dále jen vybraný dodavatel), pro neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy –
nepodepsání smlouvy ani po opakované marné výzvě k podpisu smlouvy, v souladu s ust. § 124 odst. 2
zákona.
Zadavatel si v čl. 13 písm. b) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí
o vyloučení uveřejněním na profilu zadavatele.
Odůvodnění:
Zadavatel rozhodl dne 14. 10. 2020 o výběru dodavatele, přičemž oznámení o výběru dodavatele bylo
zveřejněno téhož dne na profilu zadavatele.
Vybraný dodavatel byl po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele,
kdy tato lhůta uplynula dnem 29. 10. 2020, opakovaně a marně vyzýván k uzavření smlouvy.
Zákon výslovně v ust. § 124 odst. 1 a násl. ukládá zadavateli a dodavateli povinnost uzavřít smlouvu
bez zbytečného odkladu. Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného
dodavatele. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost uzavření smlouvy, pak může zadavatel
vyloučit.
S ohledem na právní ochranu zadavatele vzhledem k uplynutí více jak dvou měsíců po marném
uplynutí lhůty pro podání námitek, zadavatel rozhodl vyloučit vybraného dodavatele a to z důvodu
neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy.
Poučení:
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 0006 3584

tel:
+ 420 261 192 157
e-mail:
gabriela.sykorova@praha4.cz
Profil zadavatele: https://ezak.praha4.cz

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení lze podat zadavateli podle § 242
odst. 2 zákona zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V souladu
s ust. § 53 odst. 5 zákona se toto oznámení o vyloučení považuje za doručené okamžikem
jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
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