OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Doplnění a vegetační úpravy stávající zeleně LBK 27 (19)
k.ú. Škvorec

Sp. značka / č.j.:

2VZ2708/2018-537209

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Zadavatel:

Oznamujeme Vám, že dne 26.6.2018 pod č. j. SPU 300639/2018 rozhodl Ing. Jiří Veselý, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha, jednající jménem zadavatele
Česká republika – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, v rámci veřejné
zakázky s názvem Doplnění a vegetační úpravy stávající zeleně LBK 27 (19) k.ú. Škvorec na
základě provedeného posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma/ název / jméno / jména a
příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Délka záruční doby na realizované dílo nad
rámec následné 3-leté péče

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem
společnost s ručením omezeným
024 52 901
2 099 699,32 Kč
48 měsíců

Odůvodnění výběru:
Dodavatel předložil nabídku, která splňuje požadavky dle § 37 zákona a vzhledem k tomu, že byl
v zadávacím řízení jediným účastníkem, byl ve smyslu ust. § 122 odst. 2 zákona vybrán bez
provedení hodnocení
Poučení:
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat
elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít smlouvu
s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
V Praze dne 28.6.2018
……………………………………….
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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