
V Ostravě dne 04. 01. 2018 
 
 
 

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
 

„Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018 - podruhé“ 

 
zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, 

Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, IČO: 000 97 381 
 

Tímto sděluji dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku 

malého rozsahu, a to k následujícímu upozornění – dotazu jednoho z uchazečů. 

Dotaz: 
V souvislosti s poptávkou, týkající se údržby veřejné zeleně v oblasti lokality„Šalamouna“ a „zadní a 
Přední Přívoz“ Vás laskavě žádáme, zda je podmínkou vlastnictví požadované techniky, jak uvádíte v 
zadávací dokumentaci. O zakázku máme zájem a jsme schopni ji zrealizovat. Nicméně, 
nedisponujeme požadovaným množstvím techniky. Nicméně máme alternativní, či vypůjčenou, v čemž 
nevidíme problém. Je možné zaslat nabídku i na jednu část? 
 

Odpověď: 

Technická zařízení požadovaná zadavatelem dle článku VII. písm. e) zadávací dokumentace musí být 
buď ve vlastnictví dodavatele, nebo musí dodavatel mít právní titul k jejich užívání, a to po celou 
dobu trvání smlouvy, tj. do 31. 12. 2018. V případě, že technická zařízení, která bude mít dodavatel k 
dispozici při plnění části veřejné zakázky, které se nabídka týká, nejsou ve vlastnictví dodavatele, 
požaduje zadavatel předložení smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce apod.), z níž bude 
vyplývat oprávnění dodavatele k užívání technického zařízení po celou dobu trvání smlouvy, tj. do 31. 
12. 2018. Zadavatel současně upozorňuje, že použití vypůjčené techniky nezbavuje dodavatele 
povinnosti plnit předmět veřejné zakázky, tj. provádět činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, 
sám a vlastními silami (vlastními pracovníky), a že použití subdodavatele je vždy podmíněno 
předchozím souhlasem zadavatele.  
 
Zadávací dokumentace (článek I. předposlední odstavec)výslovně stanoví, že jednotlivé části veřejné 
zakázky jsou zadávány samostatně v rámci jediné veřejné zakázky a jediného zadávacího řízení, a že 
jednotliví dodavatelé se mohou účastnit - mohou podat nabídku na celou veřejnou zakázku, tj. na 
obě její části, anebo pouze na některou z částí veřejné zakázky definovaných výše. Je tedy možné 
zaslat nabídku i na jednu část.  
 
 

 

Mgr. Lucie Stachová 

na základě plné moci 

 


