
OBEC KUNĚJOVICE
Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

ZPRÁVA/OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

PRODLOUŽENÝ ZÁMĚR OBCE KUNĚJOVICE č. III/07/2018
pronájmu/výpůjčky nebytových prostor

přízemí obecní budovy č. p. 28

1. Záměr pronájmu/výpůjčky  části budovy – přízemí – prostor ve stavebním objektu adresního
místa č.  p.  28,  na pozemku č. parc.  st.  50, v  k.  ú.  a obci  Kunějovice,  zapsané na LV 10001;
- místnost – 66 m2 , WC (páni, dámy) – 15 m2 , vstupní chodba s verandou – 20 m2 

Prodloužený záměr č. III/07/2018: Záměr pronájmu/výpůjčky

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VLASTNÍKA/ZADAVATELE

Vlastník/zadavatel: Obec Kunějovice

Zástupce obce: Miloslav Novák, starosta obce

Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

IČ: / DIČ: 00573086 / CZ 00573086

Telefon: / E-mail: + 420 377 927 070 / kunejovice@post.cz

3. ZPRÁVA O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY/
       ROZHODNUTÍ KOMISE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

           Komise svým rozhodnutím vybrala a doporučila zadavateli níže uvedenou nabídku uchazeče.
Vlastník  nemovitosti  ve  výše  uvedeném  prodlouženém záměru  výpůjčky  rozhodl  a  vybral  jako
nejvhodnější – jedinou předloženou nabídku uchazeče:

 

Název uchazeče, adresa / sídlo, IČ: Datum doručení
nabídky:

Čas doručení
nabídky:

Lucie Kubová, ………. .. … .. ………., …….. 24. 8. 2018 09:00

Cena nájmu v Kč (bez DPH): 0,- , bezplatná výpůjčka

V Kunějovicích dne 24. 8. 2018   
                                                                                                                     Miloslav Novák, starosta obce

              ●●●   (2018) Obec Kunějovice 



OBEC KUNĚJOVICE
Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

                                                                                          

4.   OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevření obálky s nabídkou proběhlo v sídle obecního úřadu v Kunějovicích dne 24. 8.  2018 v 19,00
hodin za účasti členů komise a starosty obce. 

Jediná nabídka byla podána písemně v řádně zapečetěné obálce. Komise otevřela doručenou nabídku,
která byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Komise provedla kontrolu, že nabídka je
v českém jazyce, otevřená nabídka vyhověla.

5.   POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Komise  posuzovala  prokázání  splnění  kvalifikace  a  ostatních  požadavků  zadavatele  uvedených
v zadávacím záměru.

Splnění kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele uvedených v zadávacím záměru uchazeč prokázal. 

Přítomní členové komise  pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek: Podpisy členů komise:

Jan Šabacký předseda komise

Marek Ludvík člen komise

Václav Král člen komise 

 

Za podání nabídky děkujeme.

Miloslav Novák
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. srpna 2018 //schváleno usnesením č.  d) 678/08/18, dne 24. srpna 2018/ účinnost od:  24. srpna 2018
Jméno a podpis: Ludvíková/E,ElÚD-31/08/18
Datum sejmutí z úřední desky: 24. 9. 2018
Jméno a podpis oprávněné osoby: 

Razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:
Vytvořeno 24. srpna 2018 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska)
od - do: 24. srpna 2018 - 24. 9. 2018||
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