ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 2
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„HIL testovací zařízení“
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
619 89 100
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a
informatiky
Mgr. Marcel Pobořil
+ 420 597 329 211
marcel.poboril@vsb.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), rozhodl o tom, že
vylučuje
účastníka zadávacího řízení Expleo Germany GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 Munich,
Germany, IČ: HRB 83252 (dále jen „účastník“) z další účasti v zadávacím řízení pro část 2 výše uvedené
veřejné zakázky a oznamuje vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele v souladu
s ustanovením § 53 odst. 5 zákona a čl. 15.4 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace.
Odůvodnění
Účastník byl dne 24. 9. 2021 v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 věta druhá zákona požádán o
objasnění nabídky. Účastníkovi byla pro objasnění nabídky stanovena lhůta 4 pracovních dnů od
doručení žádosti. Účastník ve stanovené lhůtě objasnění nabídky nedoručil, ani nepožádal o případné
prodloužení stanovené lhůty.
Údaje obsažené v nabídce účastníka tak nebyly na základě žádosti podle § 46 zákona ve stanovené
lhůtě objasněny a doplněny.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona vyloučil
účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
V Ostravě dne

prof. Ing. Jan
Platoš, Ph.D.
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