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Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a) Pravidel pro žadatele a příjemce
– obecná část, verze 5 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Pravidla“)
rozhodl o tom, že
vylučuje
účastníka výběrového řízení MICRONIX, spol. s r.o., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 14000,
IČ: 48584118 (dále jen „účastník“) z další účasti ve výběrovém řízení pro výše uvedenou veřejnou
zakázku a oznamuje vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením
čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 8 Pravidel a čl. 12.5 Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“).
Odůvodnění
Zadavatel dle čl. 3.3 Výzvy požadoval prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje. Požadovaný výpis z obchodního rejstříku nebyl v nabídce účastníka
předložen.
Zadavatel dále dle čl. 3.4 Výzvy požadoval prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79
odst. 2 písm. k) zákona předložením popisu výrobků určených k dodání a to kompletním vyplněním
přílohy č. 1 Výzvy a dále doložením technických popisů nabízených zařízení (např. technickými listy, či
jinou vhodnou formou). Technické popisy nabízených zařízení nebyly v nabídce účastníka předloženy,
z veřejně dostupných zdrojů – internetových stránek výrobce nabízeného laboratorního zdroje 1 Diametral, typové označení P230R51D (https://www.diametral.cz/stolni-pristroje-diametral/dczdroje/laboratorni-zdroj-p230r51d-2x-0-30v4a-1x-5v3a.htm) však vyplývá, že nabízený laboratorní
zdroj nemá 3,5 palcový TFT displej, ale LED displej.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a)
Pravidel vyloučil účastníka z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace a
nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
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