STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

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

IČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Sp. značka VZ / č.j.:

Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK
200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
SP8474/2021-525101 / SPU 260815/2021/Koš

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Název veřejné zakázky:

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Českou republiku – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a)
zákona
vylučuji
níže uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální
biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
Obchodní firma:

SKANSKA a.s.

Sídlo:

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

262 71 303

(dále „účastník“ nebo „dodavatel“)

Odůvodnění:
Dodavatel podal dne 17. 7. 2021 v 11:11 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
na adresu https://zakazky.spucr.cz/contract_display_342504.html cenovou nabídku na výše
uvedenou veřejnou zakázku.
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V souladu s vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podmínek týkajících se elektronických
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, po
skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 19. 7. 2021 v 9:03 hod., provedly oprávněné osoby
určené zadavatelem odšifrování a otevření elektronických nabídek pro předmětnou veřejnou
zakázku.
Při tomto úkonu bylo zjištěno, že v cenové nabídce dodavatele SKANSKA a.s. je vložena
cenová nabídka pro zcela jinou veřejnou zakázku jiného veřejného zadavatele. Dodavatel tak
předložil nerelevantní nabídku, která nesplňuje zadávací podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci.
Zadavatel v důsledku této skutečnosti rozhodl dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení
účastníka zadávacího řízení SKANSKA a.s.

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.
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.

Ve Zlíně dne 19. 7. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Obdrží:
SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
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