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Kostelec u Holešova 23.11.2017 

 

 

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám 
o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf): 

 

Dne 17.8.2017 usnesením č. 7/23Z/2017 zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo 
o zahájení zadávacího ízení ve ejné zakázky zadávané dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů, jako ve ejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ VE EJNÉHO 
OSV TLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“ postupem dle sm rnice 
zadavatele, a to po uplynutí lhůt pro podání námitek proti zrušení zadávacího ízení vedeného 
pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ VE EJNÉHO OSV TLENÍ V OBCI 

KOSTELEC U HOLEŠOVA". Komplexní dokumentace zadávacího ízení bude zve ejn na na 
www stránkách obce (dále jen VZ). 

 

1)   

a) Jaká lhůta pro podání námitek/stížnosti/odvolání byla stanovena účastníkovi VZ, 

společnosti TESLUX Lighting s. r. o., kterému bylo dne 20.9.2017 zasláno 

Rozhodnutí o vyloučení, schválené usnesením zastupitelstva obce č. 6/24Z/2017?  

b) Jakým způsobem/dokladem byl uvedený účastník o stanovené lhůtě informován?  

c) Na základě jakého právního důvodu byla zadavatelem VZ lhůta stanovena? 

 

2)   

a) Jaká lhůta pro podání námitek/stížnosti/odvolání byla stanovena účastníkům VZ, 

(ETMONTA s.r.o. Holešov, Energy Solutions and Savings s.r.o. Olomouc, ELTODO, 

a.s. Praha 4, Elektromont – Hulín s.r.o.), kterým bylo dne 20.9.2017 zasláno 

Rozhodnutí zadavatele, schválené usnesením zastupitelstva obce č. 7/24Z/2017?  

b) Jakým způsobem/dokladem byli uvedení účastníci o stanovené lhůtě informováni?  

c) Na základě jakého právního důvodu byla zadavatelem VZ lhůta stanovena? 

 

3) Na základě jakých dokumentů dne 26.10.2017 zadavatel VZ dospěl k závěru, že pro 
veškeré námitky/stížnosti/odvolání účastníků VZ marně uplynula stanovená lhůta a je 

možné dne 26.10.2017 uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem, společností 
ETMONTA s.r.o.?  

 

 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
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