Město Kostelec nad Orlicí
Oznámení o vyloučení dodavatele
„Městský kamerový a dohledový systém
pro Město Kostelec nad Orlicí“

Oznámení o vyloučení dodavatele u veřejné zakázky
„Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název veřejného zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Profil zadavatele:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
František Kinský, starosta
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec:
Sídlo zmocněnce:
IČ zmocněnce:
Kontaktní osoba:
Elektronická adresa:
Telefonní kontakt:

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
06717586
Mgr. Antonín Hajdušek
hajdusek@arws.cz
+420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky

Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec
nad Orlicí
dodávky

Zadavatel tímto oznamuje, že ve věci výše označené veřejné zakázky rozhodl, že vylučuje účastníka zadávacího řízení,
společnost PERFECTED s.r.o., se sídlem Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27683028 (dále jen
„účastník“) z další účasti v zadávacím řízení týkajícího se výše označené veřejné zakázky.

Odůvodnění:
Zadavatel, prostřednictvím svého zmocněnce vyzval účastníka dne 25. 6. 2019 v souladu s ust § 122 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), aby ve lhůtě
nejpozději do 3. 7. 2019 předložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci účastníka.
Ve stanovené lhůtě však účastník požadované doklady a informace nepředložil. Následně dne 8. 7. 2019 účastník emailem zástupci zadavatele sdělil, že nemůže předložit doklad ke splnění základní kvalifikační způsobilosti k uvedené
zakázce.
Dle § 122 odst. 7 zákona platí, že zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo
vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.
Zadavatel tedy tímto s odkazem na citované ustanovení vylučuje shora označeného účastníka.

POUČENÍ O LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NÁMITEK A O ZÁKAZU UZAVŘENÍ SMLOUVY
Proti oznámení o vyloučení dodavatele lze podat námitky dle ust. § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli
doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti oznámení o vyloučení dodavatele uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána
podle § 122 zákona.
S pozdravem
V Praze dne 5. 8. 2018

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

JUDr. Jakub
Dohnal, Ph.D.
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