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Problematika této kauzy je natolik obsáhlá, že jsme se rozhodli poskytnout vám potřebné
informace formou malého „seriálu“ na pokračování. Předchozí části najdete
zde: http://www.facebook.com/notes.php?id=115071735187005¬es_tab=app_2347471856
VII. způsob vyřazení zahraničních uchazečů
Jak bylo uvedeno výše, přihlásilo se šest společností a přes zadávací podmínky „prošly“ do
dalšího kola tři firmy: GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a
Environmental services, a.s. Těmto společnostem byl na jaře 2009 otevřen tzv. „dataroom“, tj.
místo, kde mohou načerpat všechny potřebné informace o jednotlivých lokalitách a stanovit tak
podle toho cenu nabídky.
Ostatní uchazeči následně podali námitky k MF, které je zamítlo a jejich vyřazení potvrdilo.
Uchazeči proto podali podnět k ÚOHS. Detailně popsat důvody vyřazení všech uchazečů by
bylo na knihu, takže alespoň heslovitě:
U konsorcia DEME bylo nalezeno několik desítek bodů, kde došlo k nesplnění kvalifikačních
předpokladů. Kompletní rozklad ÚOHS najdete
zde:http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/8465/ . Například:
- konsorcium nepřiložilo patřičné smlouvy s několika desítkami subdodavatelů, ale „jen“
prohlášení, kterými se tito subdodavatelé zavazují poskytnout služby nebo práva nutná
k realizaci zakázky. Připomeňme: v půli prosince byla zakázka zveřejněna a začátkem února již
mělo být vše předloženo. Je možné během jediného měsíce uzavřít několik desítek smluv
v zemi, kde nikdy DEME nepodnikalo?
- některé požadované dokumenty byly předloženy v jiném, než českém jazyce;
- nepředložilo doklad o absenci daňových nedoplatků v ČR (doložilo ale, že zde nikdy
nepodnikalo).
S konsorciem P- D/Stavoprogres už to bylo těžší. Také zde bylo ze strany zadavatele, tj.
ministerstva financí, nalezeno několik bodů, kde došlo k nesplnění kvalifikačních předpokladů,
ale věcně se týkaly jen dvou oblastí: nedoložení některých požadovaných dokumentů nebo
doložení v jiném, než českém jazyce a „problematické“ smlouvy o sdružení konsorcia. Tedy
věcí, které lze snadno napravit tím, že se zájemce vyzve k doplnění/úpravě. Můžeme se jen
dohadovat, že následující události byly zrežírovány tak, aby nedošlo k šetření u ÚOHS.
Odvolání u ÚOHS totiž vůbec neproběhlo z tzv. procesních důvodů. Oznámení o tom, že se
konsorcium odvolalo, údajně nedorazilo na MF a nepodařilo se prokázat, že konsorcium
oznámení doručilo. Právním zástupcem konsorcia, která oznámení měla zaslat, byla v té době
advokátní kancelář, která ale pracovala též pro MF na jiné kauze. Pracovník advokátní
kanceláře údajně přiložil oznámení k faktuře(!) za poskytnuté právní služby a zaslal na MF na
úplně jiné oddělení. Příslušná pracovnice MF pak místopřísežně prohlásila, že v obálce byla jen
faktura. Detaily naleznete zde: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/8466/
(pokračování příště)
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