Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

DATOVOU SCHRÁNKOU
K rukám členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti

Ke sp. zn.: OSN-Šp/193/2019

V Praze dne 1.11.2019

Věc: Urgence vyjádření ve věci rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení
a nabídka k podání vysvětlení

Vážení,
v reakci na rozhodnutí společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., se sídlem Praha 3 Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, jakožto zadavatele (dále jen „Zadavatel“) veřejné
zakázky s názvem „Poskytování právních služeb pro Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.“
(dále jen „VZ“), o vyloučení ze zadávacího řízení VZ, kterého jsme se účastnili jako společní
dodavatelé - Mgr. Daniel Slavík, Mgr. Matěj Grödl a JUDr. Martin Vlček, CSc. (dále jen „Účastníci“),
Vám Účastníci zaslali dne 10.10.2019 své vyjádření (dále jen „Vyjádření“).
Ve Vyjádření Účastníci požádali Zadavatele o zjednání nápravy a současně o poskytnutí protokolu o
průběhu a výsledku výběrového řízení, podepsaného členy komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise. K tomuto k dnešnímu dni však nedošlo. Účastníci proto Zadavatele opakovaně urgují a žádají
o poskytnutí uvedených informací a o zjednání nápravy. Za Účastníky jako žadatel vystupuje pan Mgr.
BSc. Matěj Grödl, nar. 3.7.1987, bytem Nad Alejí 1733/7, 162 00 Praha 6, který tímto v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádá o poskytnutí protokolu o
průběhu a výsledku výběrového řízení VZ, podepsaného členy komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené Zákonem o
svobodném přístupu k informacím.
Závěrem Účastníci Zadavateli sdělují, že vzhledem k obdržené informaci o konání zasedání
představenstva Zadavatele v úterý 5.11.2019, jsou ochotni a připraveni se příslušného zasedání
představenstva osobně zúčastnit a nabízejí ve věci svou plnou součinnost, za účelem podání
příslušných vysvětlení, transparentnímu zodpovězení veškerých vzniklých dotazů a objasnění
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případných nesrovnalostí, které by mohly v důsledku oznámení o vyloučení Účastníků z výběrového
řízení VZ vzniknout.
S pozdravem

Matěj Grödl
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