Krnov na start

[KRN]
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ Z ÚČASTI
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ – SNIŽOVÁNÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ
Identifikační údaje zakázky
Název veřejné zakázky: KRNOV NA START REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU V KRNOVĚ“
Druh veřejné zakázky: Soutěž o návrh ‐ nadlimitní veřejná zakázka na služby
Zadávací řízení:
Užší jednofázová projektová urbanisticko‐krajinářská soutěž o návrh
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Město Krnov
Sídlo adresa:
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
IČO
00296139
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
www.krnov.cz
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího řízení:
Karel Filsak, sídlem Na Petynce 151/90, 169 00Praha, IČO: 87137569
Zadavatel Vám tímto rovněž své rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení oznamuje.
Odůvodnění:
Předmětná veřejná zakázka je realizována formou tzv. užší soutěže o návrh v souladu s ustanovením
§ 146 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(„ZZVZ“). Zadavatel si v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce vyhradil možnost snížení počtu řešení
dle § 111 odst. 4 ZZVZ. Detaily snížení počtu řešení v rámci užší soutěže o návrh stanovil článek 4.3
soutěžních podmínek. V souladu s § 147 a v souladu s § 112 odst. 4 ZZVZ přitom platí, že zadavatel po
provedení snížení počtu řešení vyloučí ty účastníky zadávacího řízení, jejichž řešení nebyla vybrána.
Zadavatel, respektive jím jmenovaná porota provedla hodnocení podaných žádostí o účast, přičemž
výsledek hodnocení je patrný z přiloženého protokolu. S ohledem na provedené hodnocení a
s ohledem na § 147 a § 112 odst. 4 ZZVZ je zadavatel nyní nucen přistoupit k Vašemu vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení.
Poučení:
Účastník je oprávněn proti rozhodnutí o vyloučení podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2
ZZVZ, tj. do 15 dní od doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti
v zadávacím řízení.
V Krnově dne 15. 10. 2020

_____________________________________________
Ing. Tomáš Hradil
starosta města
Přílohy:
PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE DO SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ
VLASTNÍ PŘÍLOHY PROTOKOLU (A.1‐A.5)

