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Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), rozhodl o tom, že
vylučuje
účastníka zadávacího řízení ALTAIR SOFTWARE s.r.o., Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc,
IČ: 28350511 (dále jen „účastník“) z další účasti v zadávacím řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku
a oznamuje vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 53 odst.
5 zákona a čl. 15.4 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“).
Odůvodnění
Zadavatel dle čl. 4.3.1 Výzvy požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace v souladu
s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu významných služeb poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace byla
zadavatelem mimo jiné vymezena na předložení alespoň 1 služby, jejímž předmětem bylo poskytnutí
služeb obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky (tzn. vytvoření webového portálu, webové
aplikace, webové stránky) pro objednatele z oblasti školství, přičemž finanční hodnota této služby činila
minimálně 900.000,- Kč bez DPH.
Účastník ve své nabídce k prokázání splnění minimální úrovně technické kvalifikace uvedené
v předchozím odstavci předložil referenční službu s názvem „Pořízení informačních tabulí a vývoj
systému pro správu jejich obsahu“ poskytnutou objednateli Univerzita Karlova (IČ 00216208). Zadavatel
v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřil věrohodnost poskytnutých údajů u uvedeného
dodavatele a obdržel sdělení, že hodnota referenční služby činila 993.400,- Kč bez DPH, z toho však
částka ve výši 596.400,- Kč bez DPH byla určena na dodávku a instalaci hardware a pouze část ceny ve
výši 397.000,- Kč bez DPH byla určena na softwarovou část plnění, tedy služby vývoje provozního
software a software pro správu obsahu, propojení s webovými stránkami a interními systémy
objednatele, atd. jak účastník uvedl ve své nabídce.
Jak vyplývá z požadavků zadavatele na prokázání minimální úrovně předmětného kritéria technické
kvalifikace, požadoval zadavatel předložení služby, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb obdobného
charakteru k předmětu veřejné zakázky, tj. vytvoření webového portálu, webové aplikace či webové
stránky, nikoliv dodávek hardwarového vybavení. Část plnění uvedené v referenční službě účastníka
spočívající v dodávkách hardware tak není možné zadavatelem akceptovat a uznat v rámci reference za
relevantní. Finanční hodnota služby relevantní k prokazování technické kvalifikace tak činí pouze
397.000,- Kč bez DPH a nedosahuje tak zadavatelem vymezené požadované minimální úrovni 900.000,Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného nebyla účastníkem prokázána minimální úroveň pro splnění kritéria
technické kvalifikace dle čl. 4.3 Výzvy a § 79 odst. 2 písm. b) zákona a v souladu s ustanovením § 48
odst. 2 písm. a) zákona zadavatel vyloučil účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 5 písm. d) zákona může vyloučit účastníka pro
nezpůsobilost, pokud prokáže, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího
řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem,
nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
Na základě informací dostupných v Registru smluv zadavatel ověřil plnění realizovaná účastníkem
v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení a konstatuje, že v rámci smluvních vztahů s jinými
veřejnými zadavateli, jejichž předmět plnění byl obdobný předmětu plnění této veřejné zakázky,
docházelo k závažným nebo dlouhodobým pochybením, která vedla k předčasnému ukončení smluvního
vztahu, nebo jiným srovnatelným sankcím, tzn. udělením smluvních pokut.
Na základě písemných potvrzení jiných veřejných zadavatelů bylo zadavateli sděleno, že k předčasnému
ukončení smluvního vztahu došlo v případě následujících smluvních vztahů jiných veřejných zadavatelů:
-

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Smlouva o dílo č. 17/05/0324 ze dne 20. 4. 2017 na
zhotovení SW nástroje pro dokumentování činností KŠ SÚJB, dílo nebylo řádně dokončeno a
v září 2018 bylo odstoupeno od smlouvy,
Město Aš – Smlouva č. č. 0293/2017/OI ze dne 11. 5. 2017, jejímž předmětem bylo vytvoření
3D prezentace historických objektů na mobilních zařízeních v rámci projektu „Kulturní cesta
fojtů“ č. 100274642, dílo nebylo dokončeno a od smlouvy bylo odstoupeno,
Statutární město Karviná - Smlouvu o dílo a poskytování služeb technické podpory č.
MMK/SML/866/2018 na realizaci webových stránek RKK v rámci projektu „Spolupráce a rozvoj
knihoven v Karviné a Skoczówě“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301 ze dne 23. 7.
2018, dílo bylo dokončeno a převzato, po zhodnocení průběhu následného poskytování služeb
technické podpory byla ze strany tohoto veřejného zadavatele smlouva ukončena výpovědí (ke
dni 31. 9. 2019).

Na základě písemných potvrzení jiných veřejných zadavatelů bylo zadavateli dále sděleno, že v případě
následujících smluvních vztahů jiných veřejných zadavatelů došlo k jiným srovnatelným sankcím, tedy
udělením smluvních pokut:
-

-

Městská knihovna v Praze - Smlouva o dílo č. SML 816/2018 OIT a SML 815/2017 OIT ze dne
20. 11. 2017 na vytvoření plně funkčního Enterprise search (ES) systému a vytvoření plně
funkčního redakčního systému (CMS), udělena smluvní pokuta za několikaměsíční prodlení
s dokončením díla,
Plzeňský kraj – Smlouva o dílo č. 17532018 ze dne 26. 3. 2018, jejímž předmětem bylo zhotovení
webového portálu Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do
pobytové sociální služby, udělena smluvní pokuta za několikaměsíční prodlení s dokončením
díla.

Na základě výše uvedeného zadavatel vyloučil účastníka ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost
v souladu s ustanovením § 48 odst. 5 písm. d) zákona z důvodu závažných nebo dlouhodobých
pochybení, jichž se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení při plnění
smluvních vztahů s jinými veřejnými zadavateli, které vedly k předčasnému ukončení smluvního vztahu,
nebo jiným srovnatelným sankcím.
V Ostravě dne 26. 7. 2019

doc. Ing. Igor
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Digitálně podepsal doc. Ing.
Igor Ivan, Ph.D.
Datum: 2019.07.26 11:25:45
+02'00'

……………………...................................................
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem

