Příloha č. 1 – Písemné zprávy zadavatele
Název VZ:
Ev. č. VZ:
Zadávací řízení:
Část VZ:
Název části VZ:

Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“
– LS Telč podzim 2017
Z2017-025190, 099/2017/133
otevřené řízení
č. 2, kód části VZ 150233

Jemnice - těžební činnost

1. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny
Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení4

1

T.E.P.Z., s.r.o.

Sídlo

IČ

Vítězná 718,
696 02 Ratíškovice

01950258

Nabídková cena
(saldo) v Kč bez
DPH

-4 793 700

2. Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, cena sjednaná ve smlouvě
(nabídková cena - saldo), označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli
známi
Název
vybraného
účastníka

Číslo
nabídky
-

-

Sídlo, IČ

-

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez
DPH

Označení poddodavatelů
dodavatele

-

-

Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona z r u š i l zadávací řízení k zadání veřejné
zakázky s názvem Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – LS Telč podzim 2017.
Odůvodnění: Dle ustanovení 127 odst. 2 písm. h) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud
je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že u uvedené veřejné
zakázky došlo k naplnění výše uvedené podmínky, využil zadavatel možnosti dané mu shora citovaným
ustanovením zákona a zadávací řízení zrušil.
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4

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek.
Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

