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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 13.06.2018 Vaší 

žádost o poskytnutí informace – „Králíky – Intenzifikace ČOV“ a dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme 

následující: 

 

 

 

 1) Jakým způsobem a z jakých zdrojů zadavatel zjistil, že Účastník zadávacího 

řízení předložil údaje a doklady, které neodpovídají skutečnosti a které mohly mít 

vliv na posouzení podmínek jeho účasti v zadávacím řízení, totiž mohly mít vliv na 

splnění kvalifikace? 

 

Posouzení kvalifikace provedla zadavatelem ustavená komise. Komise posuzovala u 

všech pěti účastníků zadávacího řízení předložené doklady ke kvalifikaci z hlediska 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Komise též ověřovala předložené údaje 

z veřejně přístupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku dostupného na 

www.justice.cz a ze živnostenského rejstříku dostupného na http://www.rzp.cz/. Dále 

komise ověřovala předložené údaje o realizovaných zakázkách, a to z profilů zadavatelů, 

kteří vydali osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení staveb, které účastníci 

zadávacího řízení předložili, pokud takové doklady na tom kterém profilu byly k dispozici, 

resp. z formulářů uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Z profilů zadavatelů a 

z Věstníku veřejných zakázek komise ověřovala také údaje o zakázkách uvedených 

v profesních životopisech osob, které dle účastníků zadávacího řízení budou odpovědné 

za realizaci příslušných stavebních prací, tj. hlavního stavbyvedoucího, zástupce 

stavbyvedoucího, člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb a člena týmu 

odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce a prevenci rizik na straně dodavatele.  

 

2) Doložte průkazné údaje a doklady, které dokazují, že Účastník zadávacího řízení 
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předložil údaje a doklady, které neodpovídají skutečnosti a které mohly mít vliv na 

posouzení podmínek jeho účasti v zadávacím řízení. 

 

Žadatelem požadované údaje obsahuje rozhodnutí o vyloučení účastníka ZŘ „Společnost 

Králíky KČOV – VCM“, které zadavatel žadateli poskytuje. 

 
3) Žádám o poskytnutí rozhodnutí o vyloučení Účastníka zadávacího řízení. 
 
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení Účastníka zadávacího řízení z 4.5.2018 viz příloha. 
 
4) Dále žádám o poskytnutí předložených údajů a dokladů Účastníkem zadávacího 
řízení, které neodpovídali skutečnosti a které mohly mít vliv na posouzení podmínek 
jeho účasti v zadávacím řízení, totiž mohly mít vliv na splnění kvalifikace. 
 
Dle ust. § 218 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také „ZZVZ“), platí: 
„(1) Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v 
zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. 
(2) Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které 
se podílejí na průběhu zadávacího řízení, 
b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které má zadavatel 
povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru 
dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v 
písemné zprávě zadavatele.“ 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že požadované údaje a doklady byly součástí nabídky účastníka 
ZŘ „Společnost Králíky KČOV – VCM“, přičemž ze znění Smlouvy o společnosti č. 
004/SoS/2018 z 05. 02. 2018, uzavřené mezi společníky, lze usuzovat, že jsou tyto 
považovány za důvěrné, zadavatel je ve smyslu § 218 odst. 2 písm. b) žadateli 
neposkytne.  
Informace o Účastníkem předložených údajích a dokladech však obsahuje poskytnuté 
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení Účastníka zadávacího řízení z 4.5.2018. 
 
5) Byl vyloučený Účastník zadávacího řízení poučen o možnosti podání námitky 
proti rozhodnutí o vyloučení? 
 
Vyloučený účastník ZŘ „Společnost Králíky KČOV – VCM“ nebyl takto poučen, neboť 
ZZVZ takovou povinnost zadavateli neukládá (na rozdíl od předchozí právní úpravy – 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). 
 
6) Podal vyloučený Účastník zadávacího řízení námitku proti rozhodnutí o vyloučení 
nebo se vzdal práva jejího podání? 
 
Vyloučený účastník ZŘ „Společnost Králíky KČOV – VCM“ proti rozhodnutí zadavatele o 
jeho vyloučení námitky nepodal, ani se nevzdal práva podat námitky. 
 
7) Pokud se vyloučený Účastník zadávacího řízení vzdal práva podání námitky 
doložte toto vzdání se podání námitky? 
 
Viz odpověď shora na žádost 6). 
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8) Kdy byla rozeslána výzvy k podání nabídky nevyloučeným účastníkům 
zadávacího řízení „Králíky – Intenzifikace ČOV“,  jaká byla stanovena lhůta pro 
podání nabídek a kolikrát, o kolik dní,  byla prodloužena? 
 
Výzva k podání nabídky nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení byla rozeslána dne 
4.5.2018 prostřednictvím datové schránky města. Lhůta pro podání nabídek byla 
stanovena do 29.5.2018. Zadavatel vzhledem k povaze doplnění/změny zadávací 
dokumentace (ZD) v rámci poskytnutých vysvětlení ZD prodloužil lhůtu pro podání nabídek 
celkem dvakrát, a to do 4.6.2018, tj. o 6 kalendářních dní, resp. o 4 pracovní dny. 
 

  

 

 
 

 

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 

 

 

Bc. Pavel Šverák, v.r. 
vedoucí odboru výstavby a technické správy 

 
 
 
 
 

 

Rozdělovník: 

1) úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů 
2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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