Oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatele
Číslo veřejné zakázky:

13761

Název veřejné zakázky:

Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940

Název projektu:

Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba
strategických dokumentů

Název zadavatele:

Statutární město Kladno

Sídlo zadavatele:

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO zadavatele:

00234516

Identifikace vyloučeného
dodavatele:

T Cert, s.r.o.
Evropská 846/176a, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00
IČO 26747910

Oznámení vyloučení vč. odůvodnění:
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodnul o vyloučení dodavatele T Cert, s.r.o.
se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00, IČO 26747910, z účasti
v zadávacím řízení, a to z důvodu neúplnosti nabídky.
Odůvodnění:
I.
Zadavatel v části „Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“ výzvy k podání nabídek
mj. požadoval v rámci základní způsobilosti, aby každý člen statutárního orgánu dodavatele –
právnické osoby – prokázal, že nebyl v zemi svého bydliště v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země jeho bydliště, a pro tento účel poskytnul dodavatelům prostřednictvím
přílohy č. 3 předlohu čestného prohlášení člena/ů statutárního orgánu dodavatele o splnění
základní způsobilosti. V něm dále uvedl i, cit. „prohlášení musí předložit každý člen statutárního
orgánu dodavatele – právnické osoby“.
Statutárním orgánem je podle ustanovení § 194 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
v případě společnosti s ručením omezeným jeden nebo více jednatelů.
II.
Komise z výpisu z obchodního rejstříku dodavatele T Cert, s.r.o. předloženého v nabídce zjistila,
že členy statutárního orgánu jsou Mgr. Petr Požár, nar. 22. 11. 1961, a Ing. Hana Brodilová,
nar. 9. 10. 1962.
Komise posuzovala, zda nabídka dodavatele T Cert, s.r.o. obsahuje čestné prohlášení Mgr. Petra
Požára a Ing. Hany Brodilové o tom, že nebyli v zemi svého bydliště v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země jejich bydliště, přičemž konstatovala, že nabídka čestné
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prohlášení Ing. Hany Brodilové neobsahuje, a absentuje v ní tak doklad o splnění základní
způsobilosti jednoho z členů statutárního orgánu.

III.
Není-li nabídka zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, tedy nesplňuje-li všechny
požadavky stanovené ve výzvě k podání nabídek, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže je nabídka
neúplná, musí být dodavatel, který ji podal, vyloučen ze zadávacího řízení, a proto zadavatel
rozhodnul o vyloučení dodavatele T Cert, s.r.o. se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 – Vokovice,
PSČ 160 00, IČO 26747910, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu neúplnosti nabídky
– nepředložení dokladu o splnění základní způsobilosti jednatelky Ing. Hany Brodilové, nar. 9. 10.
1962.
Datum a podpis:
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