
Zadavatel: 
Město Proseč
IČ 002 70 741
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
zast. Janem Macháčkem, starostou

Rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení

Zadavatel Město Proseč IČ 002 70 741, zast. starostou Janem Macháčkem, se 
sídlem Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče přijal dne 28. února 2014 zprávu hodnotící 
komise oprávněné zároveň k posouzení kvalifikace v podlimitní veřejné zakázce 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci 
„Regenerace zeleně města Proseče“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
ohledně nabídky č. 1 podané uchazečem Petr Zvědělík a vydává toto 

r o z h o d n u t í :

Uchazeč Petr Zvědělík, IČ 121 59 859, místem podnikání Čajkovského 663/21, 
586 01 Jihlava, je vyloučen z další účasti v zadávacím řízení k podlimitní veřejné 
zakázce „Regenerace zeleně města Proseče“ zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Komise při kontrole podaných nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů 
došla v procesu posuzování kvalifikace k závěru, že pro další posuzování nabídky 
uvedeného uchazeče zapsané v seznamu doručených a přijatých nabídek pod číslem 1, je 
potřebné doložit dodatečné doklady prokazující splnění kvalifikace, konkrétně:

- prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku, 
které odpovídá zákonem stanovenému znění,

- doložení vtahu společnosti uchazeče k osobě Ing. Jiřího Partla, jehož osvědčením 
uchazeč prokazoval splnění kvalifikace. 

Proto komise požádala uchazeče formou žádosti dle ust. § 59 ost. 4 zákona 
č. 137/2006 Sb. o jejich předložení.

K podání doplnění pak uchazeči určila lhůtu pěti pracovních dnů ode dne přijetí 
žádosti.

Uchazeč přijetí uvedené žádosti dne potvrdil, avšak ve stanovené lhůtě požadované 
doplnění nepředložil. 

Komise se touto věcí dne 13. února 2014 při svém jednání zabývala a konstatovala, 
že uvedený uchazeč z výše uvedených důvodů v požadovaném rozsahu kvalifikaci nesplnil. 



Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v ust. § 60 odst. 1) 
stanoví, že dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být vyloučen 
z účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel veřejné zakázky proto nemohl učinit jinak, než rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení je možno podat písemné 
námitky. Tyto námitky je nutno doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení uchazeči. 

V Proseči 28. února 2014 ………..…………………………
Jan Macháček
starosta Města Proseče

Rozdělovník:
Prostřednictvím profilu zadavatele:
Petr Zvědělík, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava




