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Obec Traplice 
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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v účinném znění 
 
Dobrý den, 
 
naše společnost (INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO: 
25284959, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2631) 
se účastní zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Traplice - doplnění kanalizace“, 
jejímž zadavatelem je adresovaná obec Traplice (sídlem: Traplice 404, 68704 Traplice, IČO: 
00291439; dále jen jako „zadavatel“) jakožto povinná osoba ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. Touto cestou si Vás dovolujeme 
požádat o poskytnutí následujících informací: 
 

1. k výše uvedenému zadávacímu řízení: 
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? 

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? 

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? 

2. K obecné praxi zadavatele při výběru dodavatelů veřejných zakázek: 
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? 

 
Výše uvedené informace dle našeho názoru mohou být poskytnuty i v souladu s ustanovením 
§ 218 ZZVZ (k tomu viz: DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, 
ŠEBESTA, Milan, KOSMÁKOVÁ, Darja, KRUMBHOLC, Filip, MAREŠ, David, 
BOROŠOVÁ, Hana, GALÁŘ, Jan, GULDOVÁ, Denisa, JEŘÁBEK, Jakub, LÁTAL, Martin, 
LELITOVSKÁ, Lenka, MACHÁLKOVÁ, Michaela, MÜLLER, Veronika, PODOLOVÁ, 
Libuše. § 218 [Ochrana informací]. In: DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, 
NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan, KOSMÁKOVÁ, Darja, KRUMBHOLC, Filip, 
MAREŠ, David, BOROŠOVÁ, Hana, GALÁŘ, Jan, GULDOVÁ, Denisa, JEŘÁBEK, Jakub, 
LÁTAL, Martin, LELITOVSKÁ, Lenka, MACHÁLKOVÁ, Michaela, MÜLLER, Veronika, 
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PODOLOVÁ, Libuše. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2017, komentář k ustanovení § 218 ZZVZ). 
Požadované informace nám prosím sdělte písemně na e-mailovou adresu: info@instav.cz 
nebo do datové schránky s identifikátorem: yqtejee. 
 
 
Závěrem si Vás dovolujeme požádat o urychlené vyřízení naší žádosti, když požadované 
informace mají zcela zásadní význam pro možnost uplatňování našich práv v zadávacím 
řízení, jehož jsme účastníkem. Pokud by to bylo možné, potřebovali bychom uvedené 
informace do 5 dní, a to alespoň v rozsahu výše uvedeného 1. bodu. 
 
S pozdravem 
 
za INSTAV Hlinsko a.s. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva 
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