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DODATEČNÉ INFORMACE 

 
Název zakázky Poskytování právní pomoci 

Druh zakázky služby 

CPV zakázky 79111000-5, 79112000-2 

  

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 
2012-11-19 

 
 

Zadavatel výše uvedené zakázky prostřednictvím zmocněnce zakázky poskytuje tyto dodatečné 

informace všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.  
 

Dotaz: 
V části VIII. výzvě k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která se týká 

podmínek a požadavků na zpracování nabídky je mimo jiné uvedeno, že: 
 

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy a nabídku v elektronické podobě (na CD-R v 

editovatelném formátu). 
 

V této souvislosti si dovoluji požádat o sdělení, co považuje zadavatel za editovatelný formát, zda se 
může jednat např. o soubory ve formátu PDF, anebo musí jít pouze o soubory typu DOC. 

 

Odpověď: 

V editovatelném formátu (tj. formátu umožňujícím vpisovat) bude předložen pouze návrh smlouvy. 

Zbývající části nabídky mohou být předloženy v needitovatelném formát (např. .pdf). V případě, že 
nebude nabídka či návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu, jedná se o formální nedostatek, 

který nemá vliv na posouzení a hodnocení nabídek.  

 

Dotaz: 

V části XI. výzvě k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která se týká 
způsobu hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, je v první otázce k požadovanému právnímu 

rozboru mimo jiné uvedeno: 
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Ke kterému datu lze určit výši nájemného u žalob podaných do 24.5.2011, kterými se žalobce 
domáhá určení výše nájemného. 
 

V této souvislosti a s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým by mělo být poskytování právní 

pomoci zejména v oblasti bytové problematiky, si dovoluji požádat o sdělení, zda se má předmětný 

právní rozbor, resp. odpovědi na položené otázky, vztahovat pouze a jen k problematice určení výše 
nájemného u nájemních vztahů z oblasti nájmu bytu, anebo zadavatel požaduje komplexní odpověď 

např. i ve vztahu k nájmu movitých věcí. 

 

Odpověď: 

Jedná se o problematiku určení výše nájemného u nájemních vztahů z oblasti nájmu bytu.  

 

 

 

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

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  

 

 


		2012-11-18T20:59:38+0100




