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ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

č.j. : 38842/2017-900000-131
                                                                                                                                              

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 
O VYLOUČENÍ DODAVATELE Z DALŠÍ ÚČASTI VE 

VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Na základě předložené dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výcvik 
služebních psů, PD + IČ“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a 
provádění inženýrských činností pro přípravu a realizaci stavby Výcviková hala pro psy 
v areálu CS Kněževes,

r o z h o d u j i 

v souladu s čl. 17 odst. 6 písm. o) VNP č. 48/2016 Zadávání veřejných zakázek v Celní 
správě České republiky o vyloučení dodavatele

firma: PK 006+1 s.r.o.
IČO: 71214011

se sídlem: Žitenice 332, 411 41 Žitenice

z další účasti ve výběrovém řízení.   
                                    
Odůvodnění:

Hodnotící komise vyřadila výše uvedeného dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení, a 
to z následujících důvodu:

Hodnotící komise konstatovala, že dodavatel neprokázal splnění podmínek účasti ve 
výběrovém řízení v plném rozsahu, neboť v nabídce zadavateli nepředložil:

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za 
dodavatele dle bodu V., odst. 2 Výzvy, neboť v předloženém návrhu smlouvy 
podpis oprávněné osoby chybí,

- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku), neboť v nabídce byl 
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předložen pouze výpis ze živnostenského rejstříku jednatelky, Petry Černé, 
nikoli dodavatele PK 006+1 s.r.o.;

Dodavatel byl dne 7. 6. 2017 vyzván, aby ve lhůtě 3 pracovních dnů zadavateli chybějící 
doklady předložil, avšak tato lhůta dne 12. 6. 2017 uplynula marně. Na základě těchto 
skutečností byla nabídka dodavatele PK 006+1 s.r.o. vyřazena z výběrového řízení.

Popis postupu hodnotící komise při otevření obálek s nabídkami a posuzování a hodnocení 
nabídek je uveden v Zápisu o posouzení nabídek ze dne 14. 6. 2017.

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení hodnotící komise.

Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 hospodářské správy

podepsáno elektronicky
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