OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:

Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č.j.:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno
Ing.
Renatou
Číhalovou,
ředitelkou
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
01312774 / CZ 01312774

Krajského

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední
Poříčí
SP 242/2021-523101 / SPU 208655/2021
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
služby

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Českou republiku - Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

vylučuji
níže uvedeného účastníka zadávacího řízení z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
ve veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední
Poříčí“:
Společná nabídka
Obchodní firma / název / jméno /
SELLA & AGRETA s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Masarykova 620, 565 01 Choceň
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
25935721
a
Obchodní firma / název / jméno /
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
15053695
a
Obchodní firma / název / jméno /
Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Pod strojírnami 636/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
06883401
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a
Obchodní firma / název / jméno /
Ing Michalička Zdeněk - GEODEZIE s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
27466728
Odůvodnění:
Zadavatel v čl. 3.3. zadávací dokumentace ze dne 11. 5. 2021, č.j. SPU 162909/2021 uvedl
podmínku, že u položky 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50
ha v položkovém výkaze činností nesmí být částka za MJ vyšší než jeden a půl násobek
nabídkové ceny za 1 MJ (ha) u položky 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k jeho vystavení a současně zadavatel upozornil, že překročení tohoto limitu
znamená nedodržení zadávacích podmínek a příslušný účastník bude vyloučen.
Účastník zadávacího řízení stanovil u položky 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení
odvolacího řízení nad 50 ha v položkovém výkaze činností částku ve výši 2400 Kč bez DPH
za MJ, což činí trojnásobek nabídkové ceny za 1 MJ (ha) u položky 6.3.2.
Dále účastník zadávacího řízení nesplnil podmínku zadavatele v čl. 4.1.2. zadávací
dokumentace, že dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 6.2.2. Podrobné
měření polohopisu tak, aby nejméně o šest měsíců předcházel termínu dokončení dílčí části
6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Účastník uvedl ve své nabídce časový odstup výše
uvedených položek pouhé 2 měsíce.
Vzhledem k výše uvedenému byl zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení
vyloučit pro nesplnění požadavků ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
Poučení
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení
§ 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
uveřejnění / doručení oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí
probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána
podle § 122 zákona.
V Brně dne: dle el. podpisu

………………………………
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
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