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Oznámení o zahájení druhého kola soutěže
Název vyhlašovatele:

Lesy České republiky, s. p.

Sídlo vyhlašovatele:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO vyhlašovatele:

421 96 451

Název soutěže:

„Veřejná architektonická soutěž o návrh - Nové administrativní
centrum Lesů České republiky“

Postup:

otevřená soutěž o návrh podle § 103 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Evidenční číslo zakázky:

640305

Vyhlašovatel oznamuje, že soutěžní porota na svém hodnotícím zasedání k prvnímu kolu soutěže ve
dnech 12. - 13. října 2016 rozhodla o postupu pěti soutěžních návrhů do druhého kola. Dne 18.10.2016
byly všem postoupivším soutěžícím odeslány výzvy pro podání návrhů ve druhém kole. Tito úspěšní
soutěžící předmětné výzvy prokazatelně obdrželi. Soutěžící, kteří v daném termínu výzvu neobdrželi, do
druhého kola soutěže nepostoupili.
Ing. Lenka Zahálková
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.

Second round opening announcement
Announcer’s title:

Lesy České republiky, s. p.

Address:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Business reg. number:

421 96 451

Competition title:

„ Public architectural design competition - the New administrative
center of Lesy České republiky “

Type:

public architectural design competition in accordance with Act
137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended ("the PPA")

Competition reg. No.:

640305

The announcer hereby notifies that at its evaluation meeting for the first round of the competition held
on the 12 – 13 October 2016, the Jury selected five competition submissions that qualify for the second
round. On 18/10/2016 each qualifying entrant was sent a call to submit their submissions for the second
round of the competition. The successful entrants have verifiably received the calls in question. The
entrants who have not received a call on the date given above had not qualified for the second round.

Sincerely

Ing. Lenka Zahálková
Public Procurement Department Manager
Lesy České republiky, s. p.

