
ALNIO Group s.r.o.  |  Komplexní dotační služby a poradenství  |  Fondy EU   |  Zajištění organizace zadávacích řízení 

 

ALNIO Group s.r.o.  |  Králova 279/9, 616 00 Brno  |  DOTAČNÍ SLUŽBY.cz  |  info@dotacnisluzby.cz  |  strana: 1/2 

  

 

 

 

 

Věc: Oznámení o zrušení zadávacího řízení 

 

 

Vážení, 

 

dovolujeme si Vám oznámit, že pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou  

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

v platném znění a dále zadanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu 

rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, rozhodl zadavatel níže uvedené zakázky  

o zrušení zadávacího řízení.  

 

1. ZAKÁZKA 

Název: Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli  

– I. etapa 

Druh zakázky: Zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a 

zadanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 

 

2. ZADAVATEL 

Název: Městys Nepomyšl 

Sídlo / místo podnikání: Nepomyšl 82, 439 71 Nepomyšl 

IČ: 00265284 

DIČ: --------------- 

Osoba pověřená výkonem 

zadavatelských činností: 

ALNIO Group s.r.o. 

Králova 279/9, Brno, 616 00, Česká republika 

IČ: 29305497, DIČ: CZ29305497 

www.dotacnisluzby.cz 

 Dne: 28. 8. 2013 v Brně 
 



ALNIO Group s.r.o.  Nabídka poradenských služeb
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Kontaktní osoba: 1) Lucie Hyráková 

tel.: +420 734 793 486 

e-mail: hyrakova@dotacnisluzby.cz  

 

2) Ing. Jiří Chalupa 

tel.: +420  733 551 844,  

e-mail: chalupa@dotacnisluzby.cz 

  

Důvody zrušení zadávacího řízení: 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavateli po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna 

nabídka, je zadavatel nucen zrušit zadávací řízení dle § 84, odst. 1 písm. e) zákona.  

 

V případě Vašeho zájmu o tuto předmětnou zakázku, zadavatel uvítá Vaši účast při novém 

zahájení zadávacího řízení.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
Ing. Jiří Chalupa 

jednatel, projektový manažer 

 

ALNIO Group s.r.o. 

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 

 

sídlo: Králova 279/9, Brno, PSČ 616 00  

mobil: +420 733 551 844 

e-mail: chalupa@dotacnisluzby.cz 

www.dotacnisluzby.cz 
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