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DODATEČNÉ INFORMACE 

 
Název zakázky Vánoční osvětlení 

Druh zakázky služby 

CPV zakázky 45316000-5, 50232000-0 

  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 
WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková – starostka městského obvodu 

Zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec Dobrá zakázka s. r. o.   

Adresa zmocněnce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 
IČ zadavatele 28631595 

Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 
URL http://www.dobrazakazka.cz 

Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

Ostrava 
2013-11-01 

 
Zadavatel výše uvedené zakázky prostřednictvím zmocněnce veřejné zakázky obdržel žádost o 

dodatečné informace. Tímto poskytuje tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří si vyzvedli 

zadávací dokumentaci.  
 

Dotaz: 
Jakou formou mají být dodány veškeré doklady pro splnění kvalifikačních a technických kvalifikačních 

předpokladů - kopie, originál nebo úředně ověřená kopie? 
 

Odpověď: 

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením 
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen 
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Zadavatel tudíž požaduje prokázání kvalifikačních 
předpokladů tímto čestným prohlášením. 

V případě, že uchazeč doloží přímo příslušné doklady, postačuje do nabídky předložit prosté kopie 
dokumentů.  

 
Dotaz: 

Doklady k prokázání kvalifikace: - výpis z rejstříku trestů, potvrzení FÚ, OSSZ, výpis z obchodního 

rejstříku, osvědčení o oprávnění k podnikání a doklady potvrzující realizaci příslušných referenčních 
služeb mají být doloženy v nabídce nebo až před uzavřením smlouvy? Pokud v nabídce máme doložit v 

kopii, originálu nebo úředně ověřené kopii? 
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Odpověď: 

Viz výše. Postačuje čestné prohlášení. Originály dokumentů předkládá pouze vybraný dodavatel před 
podpisem smlouvy.  

 
 

Dotaz: 

Doklady potvrzující realizaci příslušných referenčních služeb - prosím o upřesnění o jaký doklad se 
jedná? 

 
Odpověď: 

Jedná se o tyto typy dokladů: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 

možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,    

 

S pozdravem 

 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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