Město Třebíč
Masarykovo nám.
674 Ot Třebíč

tl6l6

V Hruškách 19,08,2019

- sPls 63oLl2ol9 l lG

Vaše zn.:

oMlM

Název VZ:

LOKAL|TA,,ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura, ev. č.

55647 l 19

z2ot9-oL8574
zadavatelé:

Město Třebíč
se sídlem Karlovo nám. Io4l55, 674 o! Třebíč,lČ: 00290629
dále jen Zadavatel č. 1
VODOVODY A KANALIZACE
se sídlem Kubišova II72,674 01Třebíč,lč: 60418885
dále jen Zadavatel č. 2

Účastník:

Hrušecká stavební spol. s.r.o.
se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, lČ: 255 85 L42
zastoupen jednatelem lng. Vladimírem Kubíkem

Věc:

Námitky proti Rozhodnutí zadavatele o vyloučeníúčastníka

Yážení,
bylo nám doručeno oznámenío rozhodnutízadavatele o vyloučeníúčastníkaz dalŠÍÚČasti v zadávacím
řízení,č.j. oMlM 55647lLg-SPlS 6301_/2019lJG, ze dne 12.08.2019, a to s názvem LOKALITA ,,ZA
poLlKL|NlKoU" komunikace a technická infrastruktura, ev. č.ZZOL9-0I8574.V souladu s ustanovením
§ 24L zákona č. L34l2o1,6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podáváme v zákonné lhŮtě námitky, které

odůvodňujeme následovně:

Rozhodnutí o vyloučeníúčastníkaHrušecká stavební spol. sr,o. je protizákonné a naprosto vadně
aplikuje vůčinám §48 odst, 5 písm. d) Zákona o zadáváníveřejných zakázekČ.1341201,6Sb.

o
o

V posledních třech letech jsme se nedopustili žádných závažných nebo dlouhodobých
pochybní ve smyslu tohoto ustanovení
A pokud jsme se jich nedopustili, tak nemohla logicky anivésti k vzniku Škody,předČasnému
ukončení smluvního vztahu nebo srovnatelným sankcím.

-

Vodárna 1.etapa, zadavatel Statutární město Ostrava
k zakázce Cyklostezka Nová Ves
sdělujeme, že sami uvádíte, že k prodlouženítermínuvýstavby a navýšeníceny doŠlododatkem, tedy

Ve vztahu

dohodou stran. Dohoda stran nemá s §48 odst, 5 písm. d) Zákona nic spoleČnéhoa jde o výsledek
dohody dvou suverénníchsubjektů. Pokud zákon stanovuje aplikaci cit. ust. pouze v případě, Že doŠlo
k faktickému závažnému pochybení vedoucímu k vzniku škody, ukončenísmluvního vztahu nebo

srovnatelným sankcím, tak nelze cit. ustanovení apIikovat na veřejnou zakázku, která nebyla
předčasně ukončena, nedošlo k vzniku škody a ani nebyly uloženy sankce (neboť, jak sami uvádíte,
Statutární město Ostrava cosi připravuje a zvažuje, a cosi Vám sdělilo, což je ale zceIa
neaplikovatelný argument a nelze ho použít ve smyslu §48 odst. 5 písm. d} Zákona). Město Třebíč
není arbitr Hrušeckéstavebnís.r.o. a Statutárního města Ostrava, aby posuzovalo v případě zakázky

Č.

01,47/2oL8/ol/vZKÚ civilní nárok objednatele na smluvní pokutu vŮči zhotoviteli, odhadovalo a
určovalo viníky prodlení, a argumentovalo hypotetickou budoucí smluvní pokutou, která ještě ani
nebyla vyúčtována(jakýkoliv nárok objednatele vtomto případě předem odmítáme zdŮvodŮ, na
smluvní pokutu nevznikl nárok).
Lidsky se dá sdělení a popis průběhu zakázky úředníkem Statutárního Města Ostrava označit jen jako
právně irelevantní drb a subjektivní názor bez relevance,

Protizákonné a bez právní relevance je i řešit, jak prokazujeme technickou kvalifika ci, zda sami či přímo,
či zda na to máme subdodavatele. Za situace plné legálnosti tohoto způsobu prokazovánítechnické
kvalifikace je nepřípustné jen nástinem naznačovat, že by to mělo nás jako uchazeče znevýhodňovat,

Dovolujeme si Vám jen připomenout, že naše společnost byla od roku 2016 do dnešníhodne
účastníkemcelkem 65 veřejných zakázek s předmětem plnění na územíJihomoravského kraje, Kraje
Vysočina a Moravskoslezského kraje, kdy největší finančníobjem u jediné zakázky přesahuje
45.000.000,-Kč. Vycunout si z těchto 65 zakázek jednu jedinou a vyloučit nás z důvodu, že Vám něco
sdělil pan úředník z Ostravy, je v rozporu se zákonem, a budeme se bránit takovýmto rozhodnutím za
využitívšechprávních prostředků, včetně řízenípřed Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.
ohledem na výše uvedené žádáme, abyste vydali rozhodnutí, kteným bude rozhodnutí zadavatele
o vyloučeníúčastníkaHrušecká stavební spot. s.r.o., tČ: 255 85t42, se sídlem U Zbrojnice 588, 691
56 Hrušky, z veřejné zakázky ev.č.Z2Ot9-0t8574vydané dne 12.08.2019, č.j. OMlM 55647lt9 - SPIS
63Ot l 2OL9 l lG, zruše no.
S

S úctou,

Hrušecká stavební spol. s.r.o.

Vladimír Kubík, prokurista
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Vladimí
r Kubík

Digitálně
podepsal Vladimír
Kubík
Datum:
2019.08.21
09:41:53 +02'00'

