OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti
hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a
v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji“
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého
rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo:

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro KV kraj

Kontaktní osoba
IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

Kalendová Petra
p.kalendova@spucr.cz, tel. 355 311 716
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 240051/2021/129/Chal / SZ SPU 133426/2021

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 30. 06. 2021 pod č. j. SPU 240096/2021/129/Chal rozhodla Ing.
Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, jednající
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary, v rámci výše uvedené veřejné
zakázky na základě provedeného výběrového řízení, o výběru dodavatele, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma/ název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Marles s.r.o.
Studentská 71, 323 00 Plzeň
společnost s ručením omezeným
29116724
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Odůvodnění výběru:
I. Seznam nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Marles s.r.o.
Studentská 71, 323 00 Plzeň
společnost s ručením omezeným
29116724

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, neboť byla doručena pouze nabídka
jednoho uchazeče.
V této souvislosti vyzýváme dodavatele, aby vstoupil do kontaktu se zadavatelem nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení za účelem sjednání termínu podpisu
Rámcové dohody, které se uskuteční v sídle Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský
kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary. K podpisu Rámcové dohody předložte originál či
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu
své podnikatelské činnosti třetím osobám.

S pozdravem
V Karlových Varech dne 30. 06. 2021

………………………………….
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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