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Oznámení o výběru dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ 
 
 
dne 23. 02. 2021 v 10:00 hodin se sešla komise pro otevírání a hodnocení nabídek  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické 
inspekce“, jmenovaná Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem SEI, ve složení 
Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy – předseda komise,  
Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky – členka komise,  
Mgr. Denisa Richterová, oddělení rozpočtu – členka komise (dále jen „členové 
komise“ nebo též „komise“). 
 
Komise vybrala jako nejvhodnějšího dodavatele jinou obchodní společnost, neboť 
tato podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která současně splnila zadávací 
podmínky dle výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“. 
 
Kterýkoli uchazeč má právo podat proti úkonům zadavatele výhrady, a to nejpozději 
do 3 (slovy třech) pracovních dnů od doručení či zveřejnění úkonu zadavatele, proti 
kterému výhrada směřuje. 
 
V případě, kdy zadavatel výhradě nevyhoví, odešle zadavatel uchazeči, který podal 
výhradu, nejpozději do 10 (slovy deseti) pracovních dnů od doručení výhrady 
písemné vyrozumění o výhradě s uvedením odůvodnění. V případě vyhovění výhradě 
se ve vyrozumění o výhradě uvede způsob nápravy a odešle se všem účastníkům, 
kteří podali nabídky nebo byli zadavatelem osloveni. 
 
Institut výhrady proti úkonu zadavatele nepodléhá správnímu řízení ani lhůtám  
ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výše 
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uvedené lhůty jsou pouze pořádkové, jejich nedodržení proto není možné 
sankcionovat. Nejde ani o blokační lhůtu, po kterou by nebylo možné uzavřít smlouvu 
na předmět plnění. 
 
 
 
 
Ing. Pavel Gebauer 
ústřední ředitel 

mailto:posta@cr-sei.cz


		

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

GORAZDOVA 24 

120 00 PRAHA 2









		

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

GORAZDOVA 24, 120 00

PRAHA 2







		

		Naše zn.:

		Vyřizuje:

		V Praze dne:



		

		SEI-4107/2021/90.203

		Mgr. Hana Dostálová

		26. 02. 2021



		

		



		

		





Oznámení o výběru dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“





dne 23. 02. 2021 v 10:00 hodin se sešla komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“, jmenovaná Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem SEI, ve složení Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy – předseda komise, 
Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky – členka komise, 
Mgr. Denisa Richterová, oddělení rozpočtu – členka komise (dále jen „členové komise“ nebo též „komise“).



Komise vybrala jako nejvhodnějšího dodavatele jinou obchodní společnost, neboť tato podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která současně splnila zadávací podmínky dle výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“.



Kterýkoli uchazeč má právo podat proti úkonům zadavatele výhrady, a to nejpozději do 3 (slovy třech) pracovních dnů od doručení či zveřejnění úkonu zadavatele, proti kterému výhrada směřuje.



V případě, kdy zadavatel výhradě nevyhoví, odešle zadavatel uchazeči, který podal výhradu, nejpozději do 10 (slovy deseti) pracovních dnů od doručení výhrady písemné vyrozumění o výhradě s uvedením odůvodnění. V případě vyhovění výhradě se ve vyrozumění o výhradě uvede způsob nápravy a odešle se všem účastníkům, kteří podali nabídky nebo byli zadavatelem osloveni.



Institut výhrady proti úkonu zadavatele nepodléhá správnímu řízení ani lhůtám 
ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené lhůty jsou pouze pořádkové, jejich nedodržení proto není možné sankcionovat. Nejde ani o blokační lhůtu, po kterou by nebylo možné uzavřít smlouvu na předmět plnění.









Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel

		

IČ: 61387584

www.cr-sei.cz 



		

		

Tel.: 224 855 340

E-mail: posta@cr-sei.cz

Datová schránka: hq2aev4

		

		

Bankovní spojení: 

výdajový rozpočtový účet: příjmový rozpočtový účet:

		

		

ČNB Praha 1

34826011

19 - 34826011







		

IČ: 61387584

www.cr-sei.cz 



		

		

Tel.: 224 855 340

E-mail: posta@cr-sei.cz

Datová schránka: hq2aev4

		

		

Bankovní spojení: 

výdajový rozpočtový účet: příjmový rozpočtový účet:

		

		

ČNB Praha 1

34826011

19 - 34826011







image1.jpeg



		2021-03-01T13:43:45+0100


		2021-03-01T13:44:00+0100




