•
..

Univerzita Palackého
v Olomouci

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
ZADÁVACÍHO RÍZENÍ
ZADAVATEL:
Se sídlem:
Rektor:
(dále jen „Zadavatel")

Univerzita Palackého v Olomouci
511/8, 771 47 Olomouc
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
61989592

zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním
v souladu s ust. § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
zakázek, v
(dále jen „Zákon"), s názvem:

,,Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v Olomouci"
Zadavatel tímto
zadávacího
- vybraného dodavatele
stavební firma, s.r.o., se
sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
25301144 (dále jen
ze zadávacího
výše uvedené
zakázky.

Zadavatel vyzval dne 05. 04. 2019
124 Zákona k poskytnutí
Dne 16.04.2019 vyzval zadavatel
smlouvy o dílo a stanovil mu k tomu
však ve stanovené
Zákona neposkytnu!.

jako vybraného dodavatele v souladu s ust. §
podpisu smlouvy o dílo.
k poskytnutí
podpisu
do 23.04.2019.
podpisu smlouvy o dílo dle ust. § 124 odst. 1

Zadavatel proto na
výše uvedené
rozhoduje o
ze
zadávacího
v souladu s ust. § 124 odst. 2 Zákona, jelikož
nesplnil povinnost
podle ust. § 124 odst. 1 Zákona. Dne 21. 04. 2019
informoval Zadavatele, že
k podpisu smlouvy o dílo neposkytne.

Proti rozhodnutí o
zadávacího
odst. 2 Zákona. Námitky musí být Zadavateli
oznámení o

UniverLita Palackého, Olomouci
www.u1JOl.c1,

I

511/8

lze podat námitky podle ust. § 242
do 15
ode dne

I 771 47 Olomouc

Stran.i l

Univerzita Palackého
v Olomo uci

Zadavatel nesmí
zadávacího

uplynutím

pro podání námitek proti rozhodnutí o
smlouvu s dodavatelem.

V souladu s ust. § 53 odst. 5 Zákona si Zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci právo
oznámení o
zadávacího
na profilu Zadavatele. V takovém
se oznámení
zadávacího
považuje za
všem
zadávacího
okamžikem
na profilu Zadavatele.

V Olomouci dne

/4.3/. Ío1~
U'JI\ -iGi,i ?ALA/<t:I :O v ~l rl„1;_,
J

k~v

r/tHt..,...
1
,4tf"t

In

,,.·

I

\ I\.
V

'

.................... .... ..... ....... .. ........
1

(

1 ,

prof. Mgr. Jp.roslav MiIJer, M.A., Ph.D.
rektor
Palackého v Olomouci

Uni1,1,;rzita Pala1.:kého ,. Olomouci

www.upol.cz
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