OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 48 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 Plzeňský kraj
nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových
úprav Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 (NPO)_II

Sp. značka / č.j.:

SP8244/2022-504101 / SPU 351387/2022/Kal
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
Stavební práce

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Českou republiku – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

vylučuji
níže uvedeného účastníka zadávacího řízení z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce s názvem“ „Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3 (NPO)_II“
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

KHL-EKO, a.s.
Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
akciová společnost
26160277

(dále jen „účastník“)
Odůvodnění:
Zadavatel zaslal dne 15.09.2022 v 15:35:32 účastníkovi výzvu dle § 46 zákona
k objasnění/doplnění podané nabídky s lhůtou 3 pracovní dní.
S ohledem na to, že účastník na tuto výzvu doposud nikterak nereagoval, byl zadavatel
oprávněn vyloučit tohoto účastníka pro nesplnění požadavků ve smyslu § 48, odst. 2, písm. b)
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
/ doručení 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.

V Plzni viz elektronický podpis
elektronicky podepsáno
……………………………………….
Mgr. Petr Brož
vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
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