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Oznámení o vyloučení a o zrušení zadávacího 

 

Ve věci zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdě

„VTP MFB III. a IV. 

Vám sdělujeme, že po kontrole splně

zákona, jste byli z účasti na zadávacím 

návrh smlouvy, který nebyl podepsán osobou oprávn

Vzhledem k tomu, že po posouzení nabídek zbyla k

v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona, o zrušení zadávacího 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
zastupující vedoucí odboru 

veřejných zakázek, externího financování,

kapitálových účastí a sdruženého nákupu

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČENÍ: 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 10 dn
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o zrušení zadávacího řízení 

ejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 

ění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a označené 

„VTP MFB III. a IV. – AV technika“ 

po kontrole splnění zákonem stanovených požadavků v souladu s

asti na zadávacím řízení vyloučeni, a to z důvodu, že jste ve své nabídce

návrh smlouvy, který nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeč

tomu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, 

souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona, o zrušení zadávacího řízení výše uvedené veř

, externího financování, 

astí a sdruženého nákupu 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 10 dnů ode dne jeho doručení námitky dle § 110 odst. 4 zákona.
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ízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,                       

souladu s ust. § 71 odst. 8 

vodu, že jste ve své nabídce předložili 

i za uchazeče. 

hodnocení pouze jedna nabídka, zadavatel rozhodl 

ízení výše uvedené veřejné zakázky. 

ení námitky dle § 110 odst. 4 zákona. 

 

r.o.  
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