OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 128 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buková
u Nížkova, k.ú. Špinov a k.ú. Nížkov

Sp. značka / č.j.:

Část 1: KoPÚ Buková u Nížkova
SPU 066679/2021 / SPU 407137/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Oznamujeme Vám, že dne 1. 11. 2021 pod č. j. SPU 402415/2021 rozhodla Mgr. Silvie
Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, jednající
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Kraj Vysočina, v rámci výše uvedené veřejné zakázky dělené na části, o zrušení části 1
zadávacího řízení KoPÚ Buková u Nížkova, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. c) zákona.
Odůvodnění:
Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku, která je dělená na části, bylo zahájeno dne
20. 8. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek
a Úředního věstníku Evropské unie.
Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení, obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pro část 1
KoPÚ Buková u Nížkova pouze jednu nabídku od společnosti GEOREAL, spol. s r.o. Tato
elektronická nabídka byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
dne 28. 9. 2021.
Dne 29. 9. 2021 bylo provedeno otevření elektronické nabídky a následně zahájila svoji činnost
komise, která provedla hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v tomto
zadávacím řízení.
Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci, čl. 3.3 předpokládanou hodnotu zakázky
u části 1 KoPÚ Buková u Nížkova ve výši 1 148 225,00 Kč bez DPH. Do předpokládané
hodnoty veřejné zakázky byla zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy.
Dále zadavatel v tomto bodě stanovil nejvyšší přípustný limit pro nabídkovou cenu (bez DPH)
ve výši 1 263 040,00 Kč, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení tohoto limitu bude
důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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Nabídková cena účastníka zadávacího řízení společnosti GEOREAL, spol. s r.o. ve výši
1 575 000,00 Kč bez DPH tento stanovený limit překročila. Z tohoto důvodu byl účastník
zadávacího řízení společnost GEOREAL, spol. s r.o. vyloučen ze zadávacího řízení.
Rozhodnutí o vyloučení bylo účastníkovi doručeno do datové schránky dne 5. 10. 2021 pod
č.j.: SPU 363392/2021. Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nebyly
dle ustanovení § 241 zákona v zákonné lhůtě podány žádné námitky. Lhůta pro podání
námitek uplynula dne 20. 10. 2021.
Z uvedeného vyplývá, že do zadávacího řízení nebyla přijata žádná nabídka, kterou
by zadavatel mohl akceptovat a vyhodnotit jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vzhledem k výše uvedenému byl zadavatel nucen část 1 KoPÚ Buková u Nížkova nadlimitní
veřejné zakázky na služby: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buková u Nížkova,
k.ú. Špinov a k.ú. Nížkov zrušit.
Poučení
Proti zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení
o zrušení zadávacího řízení stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky.

V Jihlavě dne 3. 11. 2021

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Silvie
Silvie Hawerlandová LL.M.
Hawerlandová LL.M. Datum: 2021.11.03 11:35:39
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……………………………………….
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu
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