
O B E C N Í    Ú Ř A D   K U N Ě J O V I C E                                      
 Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086          

                                                                                                                                                        Dle rozdělovníku 
Naše značka: ADM/VŘ-Z-01/05/2019-Lu 

Vyřizuje: Helena Ludvíková
Tel.:+ 420  377  927  070
E-MAIL: kunejovice  @  p  o  s  t.cz                                                                                                                                         
ID DS : yzcbhyd
                                                                                                                                                                                                                                       

DATUM: 5. 9. 2019                                                                                                                                                                    

Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení
k Záměru č. 01/05/19 „Bezúplatné výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy

č. p. 28 a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11“,
vyhlášeného dne 21. 6. 2019 

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:  
           
● název: Obec Kunějovice                                                                                                                                   
● sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice                                                                                                        
● IČ: 00573086, DIČ: CZ00573086                                                                                                                    
● právní forma: územní samosprávný celek                                                                                                        
● zastoupený: Jiřím Löwym, starostou                                                                                                                

 
tímto oznamuje,

že  Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  rozhodlo,  s  odkazem  odůvodnění  zřejmého  následku  plynoucího
z nedoložení kvalifikačního předpokladu k nadepsanému záměru,

   o zrušení výsledku   zadávacího - výběrového řízení

 - výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, schválené usnesením č. 152/06/19 c), projednané na 11. veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, usnesením č. 182/08/19.

Oznámení o vyhlášení záměru bylo schváleno usnesením č. 134/05/19 c); zveřejněno 17. 05. 2019 – 21. 06.
2019, s termínem podání přihlášky do VŘ do 21. 6. 2019.
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    Odůvodnění 
    K rozhodnutí

 komise a starosty obce o výběru nejvhodnější nabídky;
o zrušení výsledku zadávacího řízení 

     
Vlastník  nemovitosti, starosta, předseda  a  členové  komise  posuzovali  prokázání  požadavků  zadavatele
uvedených v zadávacím záměru. Svým rozhodnutím k nadepsanému záměru doporučila komise zadavateli,
vybírala a rozhodovala o jediné předložené nabídce, která byla podána písemně v řádně zapečetěné obálce
a byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Uchazeč byl vybrán za podmínky dodatečného doložení splnění kvalifikace – živnostenského oprávnění,
do 1. 9. 2019. 

Vybraný uchazeč určenou podmínku odkladu nesplnil, ze zadávacího řízení je vyřazen.

Skutečnost,  že výběrové  řízení  bylo  zrušeno -  v případě  uchazeče,  který při nesplnění  všech podmínek
výběrového  řízení  učinil  jedinou nabídku  -  zastupitelstvo  obce  vypisuje  obratem dne  5.  9.  2019 nové
výběrové  řízení  pro Záměr  obce  Kunějovice  č.  II/09/19  -  bezúplatné  výpůjčky  nebytových  prostor
v přízemí obecní budovy č. p. 28 a prostor venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11, s termínem podání
přihlášek do 20. 9. 2019 do 10.00 hod.

Jiří Löwy                                                                                                                                                                          
starosta

za správnost vyhotovení
Helena Ludvíková v. z.

Počet listů/příloh nebo počet svazků/příloh: 2/0                                                                                                                 
Počet výtisků: 2                                                                                                                                                                   
Číslo výtisku: prvý    

                                                                                                                                                                                             

Rozdělovník k ČJ: ADM/VŘ-Z/01/05/2019-Lu                                                                                                                                        

Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení  k Záměru „Bezúplatné výpůjčky nebytových 
prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11“, vyhlášeného dne         
21. 6. 2019 

  č. Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení 

Adresa Forma Odesláno

01   Úřední deska, Elektronická úřední    
 deska – dálkový přístup

  Kunějovice 28,
330 35 Kunějovice

Obdrží 5. 9. 2019

02   1 vl.– orig. sl. ADM/VŘ-Z/01/05/2019-Lu    ostatní

● ● ● (2019) Obecní úřad Kunějovice   
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