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DODATEČNÉ INFORMACE 

 
Název zakázky Stálá havarijní služba v obecních domech v městském 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

Druh zakázky služby 

CPV zakázky 79993000-1, 45000000-7 

  

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 

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 

2012-10-01 

 
 

Zadavatel výše uvedené zakázky prostřednictvím zmocněnce zakázky poskytuje tyto dodatečné 
informace všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.  

 

Dotaz: 

Pro účely výběrového řízení bod 10.3.a) není určeno jak má vypadat osvědčení o prováděných pracech 

resp. máte-li k tomuto účelu předepsaný formulář. 

 

Odpověď: 

Dokládá-li předmětnou kvalifikaci uchazeč osvědčením, musí toto osvědčení obsahovat název 

objednatele, předmět poskytnutých služeb vč. finančního rozsahu, dobu poskytování služby. Tento 

dokument musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat tyto listiny za objednatele. Ostatní 
formální náležitosti nejsou stanoveny.  

 

 

Dotaz: 

v bodě 1.4.b) se hovoří o smlouvě uzavřené se subdodavatelem- vyhoví pro tato účely potvrzená 
objednávka na požadované práce, resp. co vše musí případná smlouva splňovat  

 

Odpověď: 

Zadavatel předpokládá, že tazatel se dotazuje na bod 10.4.b) zadávací dokumentace. Je-li některá 
z relevantních částí kvalifikace (tj. oprávnění k podnikání či prokázání technických kvalifikačních 
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předpokladů) prokazováno prostřednictvím subdodavatele, je uchazeč povinen v nabídce přiložit 

smluvní vztah s tímto subdodavatelem. Z tohoto smluvního vztahu musí vyplývat, že subdodavatel 
souhlasí s užitím jeho kvalifikace v rámci zadávacího řízení a bude se podílet na realizaci předmětu 

zakázky v rozsahu odpovídajícím rozsahu, kterým prokázal kvalifikaci. Zároveň je nutno v nabídce 
doložit prokázání profesního kvalifikačního předpokladu (výpis z OR apod.) a čestné prohlášení o 

skutečnosti, že subdodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklad týkající se rejstříku se zákazem 

plnění veřejných zakázek.   

 

Dotaz: 

Osobní doručení v části IX. zahrnuje i domluvu s uvedenou podatelnou?  

 

Odpověď: 

Jedná se o doporučení uchazečům kontaktovat administrátora veřejné zakázky s informací o osobním 

doručení nabídky, a to pro případ, kdy v rámci mimořádných okolností by nebyla podatelna 
zpřístupněna. V této věci kontaktujte výhradně administrátora zadávacího řízení.  

 

 

 

 

 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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