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K vaší žádosti ohledně Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v účinném znění  poskytujeme informace níže uvedené. 
 
Váš dotaz č.1. 
 
a) Kolik dalších účastníků bylo vyloučeno na základě aplikace ustanovení § 48 odst. 2 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen jako „ZZVZ“) pro 
nedoložení dokladů potřebných k prokázání splnění kvalifikace a/nebo obsahové stránky nabídky v 
rozsahu dle požadavků zadavatele a zákona uvedených v zadávacích podmínkách? 
 
Odpověď k dotazu 1.a): Z výše uvedených důvodů dle § 48 odst. 2.ZZVZ, bylo  vyloučeno celkem 7 
účastníků 
 
b)  Byli-li takoví, u kolika z nich bylo předem užito postupu dle § 46 ZZVZ, tj. výzvy k objasnění nebo 
doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů? 
 
 Odpověď k dotazu 1.b):  Postupu podle § 46 ZZVZ nebylo v zadávacím řízení využito 
 
c) Kolika účastníkům výše uvedeného zadávacího řízení byla odeslána výzva 
(nebo jinak nazvaný dokument), kterou zadavatel požadoval objasnění nebo 
doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů? 
 
Odpověď k dotazu 1.c): Výzvy k objasnění (nebo jinak nazvaný dokument) nebyly  odeslány 
žádnému účastníku zadávacího řízení. 
 

Dotaz č.2: 

2)  K obecné praxi zadavatele při výběru dodavatelů veřejných zakázek: 
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a)  Jak často užíval zadavatel v zadávacích řízeních pro veřejné zakázky malého 
rozsahu postupu dle § 46 ZZVZ výzvy k objasnění nebo doplnění údajů, 
dokladů, vzorků nebo modelů? 

Odpověď k dotazu č.2. a): Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka malého rozsahu je mimo režim 

ZZVZ, obdoba výzvy k objasnění nebo doplnění údajů podle § 46 ZZVZ se používala v rozsahu cca … 

% řízení. 

 

V Traplicích dne 14. 07. 2020 

 

Ing. Milan Rozum, starosta obce 
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