OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Zadavatel:
Sídlo:

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
město Praha, Pobočka Nymburk
Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

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

Realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka
včetně následné 3-leté péče
SP5602/2021-537209
dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
zjednodušené podlimitní řízení
služby
vylučuji

níže uvedeného účastníka zadávacího řízení z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
na veřejnou zakázku s názvem Realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka včetně
následné 3-leté péče
Obchodní firma / název / jméno / Gabriel s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
254 19 455
Odůvodnění:
V zadávací dokumentaci bodu 2.3. pro výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel stanovil
limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určil hodnotu ve výši 3 310 000,- Kč bez DPH jako
maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout.
Nabídka dodavatele Gabriel s.r.o. obsahovala nabídkovou cenu ve výši 4 836 647,- Kč bez
DPH. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek.
Vzhledem k výše uvedenému byl zadavatel povinen tohoto dodavatele vyloučit pro nesplnění
požadavků ve smyslu § 38 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 oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení stěžovateli.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat
elektronicky.
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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.
Ing. Zdeněk Jahn CSc.

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Jahn CSc.
Datum: 2021.07.19 09:29:15 +02'00'

V Nymburce dne 19.7.2021
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
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