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Věc: Rozhodnutí o vyloučení nabídky z účasti na zadávání veřejné zakázky č. 79/2018 ProřezávkyObnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „č. 79/2018 Prořezávky- Obnova
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.“ v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zák.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „zákon" zjistila, že Vámi podaná nabídka nesplňuje
zadávací podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a dle zákona, a rozhodla Vás - Petr Wolf
Dolní Lánov 269, 543 41, IČ: 72873558
vyloučit

z účasti v celém zadávacím řízení.

Odůvodnění:
Účastník předložil nabídku na plnění veřejné zakázky na všechny části v podobě vyplněných smluv o dílo.
Přílohou těchto smluv o dílo měla být vyplněná technická specifikace, v níž je podrobně uveden výpočet
nabídkové ceny za předmět plnění.
Oceněná technická specifikace je nutným podkladem pro hodnocení nabídky. Bohužel Vaše nabídka
neobsahovala žádnou oceněnou specifikaci.
Dále účastník nepředložil osvědčení, ze kterého bude zcela jasně vyplývat skutečnost, že účastník - držitel
tohoto osvědčení splňuje odbornou způsobilost pro těžbu dřeva motorovou pilou (osvědčení pro výkon
práce s motorovou pilou bez jakéhokoliv omezení).
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neměl co hodnotit, rozhodl o vyloučení Vaší nabídky z účasti
v celém zadávacím řízení. Případným doplněním by zadavatel porušoval pravidlo rovného zacházení a
zvýhodnil by Vaši nabídku oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst.
2 ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
vyloučení účastníka zadávacího řízení.

PhDr. Robin
ředitel
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