OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
dle § 48 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
Prováděcí projekt modernizace ISKŘ hl. m. Prahy
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Luďkem
Štefflem, členem představenstva
027 95 281

IČO:
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě ustanovení § 48 ZZVZ rozhoduje o vyloučení účastníka:
Asseco Central Europe, a.s.
IČO: 27074358
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4 - Michle
ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce.
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ oznamuje výše
uvedenému účastníkovi, že byl na základě rozhodnutí zadavatele vyloučen z další účasti
zadávacím řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Zadavatel v kapitole č. 5 Zadávací dokumentace (Kvalifikační předpoklady) k výše uvedené
veřejné zakázce, podkapitola 5.3 (Technická kvalifikace dle § 79 zákona) písm. a) uvedl
požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace seznamem významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. V rámci seznamu
významných služeb zadavatel požadoval alespoň:
-

2 významné služby v oblasti krizového řízení a jeho aplikace v ICT, spočívajících ve
zpracování analýz, nebo návrhů řešení pro oblast krizového řízení, či zpracování krizové
plánovací dokumentace, simulace krizových situací, či dodávka ICT systémů pro
potřeby krizového řízení, kdy hodnota každé z významných služeb činila 2 mil. Kč,

-

2 významné služby v oblasti zpracování návrhu systému (softwarové aplikace)
související s krizovým řízením a krizovými situacemi, které byly podkladem pro
zpracování softwarové aplikace a byly podle tohoto návrhu i dodány koncovému
zákazníkovi.

V nabídce podané účastníkem jsou tyto předpoklady prokazovány ve vztahu k první odrážce
zakázkou na Modernizaci technologického zařízení v Těšnovském tunelu. S ohledem na popis
předmětu zakázky však není možné dovodit splnění podmínky, že dodávka popsaného ICT
systému byla určena pro potřeby krizového řízení.
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Dále nabídka účastníka obsahuje ve vztahu k druhé odrážce (zpracování návrhu systému – sw
aplikace) pouze jednu významnou službu Informační systém městské policie, která požadavku
odpovídá. V rámci reference na významnou zakázku s názvem Modernizaci technologického
zařízení v Těšnovském tunelu je v popisu předmětu plnění zmíněno zprovoznění realizace
software a integrace do nadřazeného systému řízení dopravy. S ohledem na předchozí odstavec
však nelze dovodit souvislost s krizovým řízením a krizovými situacemi.
V souladu s předchozím odstavcem tak zadavatel vyzval v souladu s ust. § 46 odst. 1 ZZVZ
účastníka k písemnému doložení údajů a dokladů tak, aby jím podaná nabídka a údaje v ní
obsažené splňovaly požadavek zadavatele a zákona na prokázání splnění základní způsobilosti
i ve vztahu k jiným osobám – vysvětlení či doplnění dokladu, ze kterého bude jednoznačně
vyplývat, že dodávka ICT systému a integrace software do nadřazeného systému řízení
dopravy, kterým prokazujete splnění kvalifikačního předpokladu, je určena pro potřeby
krizového řízení; kdy pro zdůvodnění stanovil lhůtu 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
V souladu s ust. § 211 odst. 6 ZZVZ je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové
schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta. Zadavatel výše uvedenou
výzvu odesílal prostřednictvím datové schránky adresátovi: qrhcwzg. Dle doručenky datové
zprávy ID 522751613 byla tato podána dne 21. 11. 2017 v 17:34:59 hod. a dodána dne 21. 11.
2017 v 17:34:59 hod. Ve spojení s citovaným ust. § 211 odst. 6 ZZVZ tak lhůta pro požadované
vysvětlení uplynula dne 24. 11. 2017. V této lhůtě zadavatel požadované vysvětlení (doplnění
dokladů nebo údajů) neobdržel.
Z výše uvedených důvodu tedy zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ
oznamuje, že výše uvedený účastník byl ze zadávacího řízení vyloučen, neboť údaje jím
předložené nesplňují zadávací podmínky a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny
nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ.
Poučení:
Proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele lze podat námitky v souladu s ustanovením § 241 a
§242 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do patnácti (15) kalendářních
dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení dodavatele. V souladu s čl. 18 Zadávací
dokumentace, ve spojení s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ se toto oznámení považuje za doručené
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. Dodavatel se může v souladu s ustanovením
§ 243 ZZVZ vzdát práva na podání námitek, a to písemně k rukám zadavatele.
V Praze dne
Digitálně podepsal Michal
Michal Fišer,
Fišer, MBA
Datum: 2017.12.04 16:09:58
MBA
+01'00'
__________________________

Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

___________________________
Operátor ICT, a.s.
Ing. Luděk Šteffel
člen představenstva
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