
18. zasedání ZM konané dne 20. června 2016 

 

 

p. Marek Dostál: 

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne občané, zastupitelé, zastupitelky, vládnoucí garnituro. Já jsem se 

také tady podíval na výstupy z rady, které jsou už od 19. května.  

 

 To znamená na 44. schůzi rady se dočítám to, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace 

na ulici Hanácká a Kovářská v Přerově - Popovicích. Vylučuje firmu KARETA  s.r.o., 

vylučuje SISKO spol. s r.o., a schvaluje STRABAG a.s. Zakázka 1.941.000 Kč.  

 

 

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 62360213 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek poskytl uchazečům soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr pro stanovení nabídkové ceny. Ve lhůtě pro podání nabídek byl uchazečem Kareta s.r.o. 

vznesen dotaz, jakým způsobem ocenit pol. č. 97, 99, 108 a 115 – STÁVAJÍCÍ…. Zadavatel v dodatečné 

informaci č. 1, ze dne 13.4.2016, uvedl, že tyto položky ve stavebním  objektu  SO 101 pod  č. 97, 99, 108, 

115 jsou  materiálové  položky  uváděné ve  výkazu  jako  stávající. Při  realizaci  bude  použit  stávající 

materiál. Tyto  položky   uchazeč  nenakupuje, proto  tyto  položky  v nabídce  neoceňuje.   

Uchazeč však v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu SO 101 – komunikace a chodníky, položku č. 

99 – STÁVAJÍCÍ sloupek zastávkového označníku s košem, v rozporu s dodatečnou informací ocenil. 

SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl požadavek na předložení časového harmonogramu realizace 

stavebních prací, v grafickém provedení s uvedením věcného popisu stavebních prací, uvedený ve dnech, 

kdy výchozím bodem (bod 0) bude předání a převzetí staveniště. Harmonogram pak měl respektovat 

požadavky na termíny plnění, uvedené v čl 5.1. zadávací dokumentace, a to zejména, že požadovaný termín 

dokončení realizace stavebních prací bude  do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Z 

grafického vyjádření harmonogramu realizace stavebních prací, předloženého uchazečem, však vyplývá, že 

doba realizace bude 15 týdnů, tj. 105 kalendářních dnů, což je v rozporu se zadávacími podmínkami. 

 

 

 Dále se tam dočtu, že veřejná zakázka “Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská 

Přerov“ vylučuje SISKO spol, s r.o., vylučuje BLS dopravní stavby s.r.o., schvaluje SATES 

MORAVA spol. s r.o. Cena 391.452 Kč.  

 

 

SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 47155558 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek poskytl uchazečům soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr pro stanovení nabídkové ceny. U položek č. 1,14, 15,16 a 53 uvedl zadavatel přímo 

v jejich popisu, že tyto položky uchazeč nemá oceňovat. Uchazeč však u položek č. 14 – 16 nerespektoval 

požadavek zadavatele a tyto položky ocenil. Jedná se o materiálové  položky - betonové  dlažby, u nichž 

zadavatel stanovil, že  bude  použitý  stávající očištěný materiál. 

 

BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

02189330 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné 

zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje 



každého subdodavatele. Uchazeč tak měl učinit prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém, 

společně s uvedením druhu služeb (věcně vymezí část předmětu plnění) a procentuálního (%) finančního 

podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky). V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou 

část této veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), byl povinen doložit ve své nabídce písemné prohlášení, 

ve kterém tuto skutečnost uvede. Uchazeč však specifikaci subdodavatelského systému a ani písemné 

prohlášení ve své nabídce nepředložil.  

 

Zadavatel dále požadoval, aby dodavatel ve své nabídce předložil týdenní harmonogram postupu realizace 

stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací. V článku 5.1. zadávací dokumentace pak zadavatel 

uvedl požadavek na dokončení stavebních prací, a to do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště. Uchazeč ve svém harmonogramu však uvedl dobu realizace 38 dnů a z grafického vyjádření 

vyplývá doba realizace 6 týdnů. Předložený harmonogram je tak v rozporu se zadávacími podmínkami.  

 

Dále zadavatel požadoval v čl. 14.2. zadávací dokumentace, aby uchazeč k zajištění svých povinností 

vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytl finanční jistotu, a to formou složení peněžní částky na 

příjmový účet zadavatele nebo formou bankovní záruky. Výše jistoty byla stanovena na částku 10 000,- Kč. 

Uchazeč však požadovanou jistotu neposkytl. 

 

 

 

 Dále se tam dočtu veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná 

v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“. Schvaluje významné zájemce, jedná se o 

společnosti například PSS Přerov a taky SISKO s.r.o. Tam jsme ho vyloučili, tady ho 

oslovíme.  

 

3 schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 

P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov - Přerov VI - 

Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02 

25395653 

2. PSS Přerovská stavební a.s.,  Přerov - Přerov I - město, 

Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 

27769585 

3. Traweko 96 s.r.o. , Hranická 1455, 751 31 Lipník nad 

Bečvou 

25363751 

4. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov -  Přerov I - 

Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 75002 

49689053 

5. SISKO s.r.o., Přerov I – Město, 750 02 Přerov, Velká 

Dlážka 6, 750 02 Přerov 

47155558 

 

 

 

 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“.  Vylučuje SISKO spol. 

s r.o., schvaluje PSS Přerovská stavební a.s. Zakázka činí 1.947.000 Kč.  

 

 

SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov I - město 47155558 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel požadoval, aby dodavatel ve své nabídce předložil týdenní harmonogram postupu realizace 

stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací. V článku 5.1. zadávací dokumentace pak zadavatel 

uvedl požadavek na dokončení stavebních prací, a to do 45 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště. Uchazeč nepředložil požadovaný harmonogram postupu realizace stavebních prací, který je 

nedílnou součástí obchodních podmínek a dopustil se tak nesplnění ustanovení čl. 13.2.2. zadávací 

dokumentace.  

 



Dále zadavatel požadoval v čl. 14.2. zadávací dokumentace, aby uchazeč k zajištění svých povinností 

vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytl finanční jistotu, a to formou složení peněžní částky na 

příjmový účet zadavatele nebo formou bankovní záruky. Výše jistoty byla stanovena na částku 30 000,- Kč. 

Uchazeč však požadovanou jistotu neposkytl. 

 

 

 

 Pak se podíváme ještě teda na usnesení ze 46. schůze z 9.6.2016. Veřejná zakázka „Stavební 

úpravy základní školy, Za Mlýnem. Vylučuje. Všechno je to podle § 76  LAWIMONT  

POEWER s.r.o. Vylučuje 1. VASTO  spol. s r.o., vylučuje Milimex s.r.o., vylučuje 

HAOSPOL s.r.o., vylučuje DACH SYSTÉM  s.r.o. Schvaluje PSS Přerovská stavební a.s. 

Cena za plnění bude činit 13.816.880 Kč.  

 

Společná nabídka LAVIMONT POWER s.r.o. a VSM, spol. s r.o. – V rámci zadávacích podmínek Zadavatel požaduje 
použití certifikovaného zateplovacího systému. Dodavatel je povinen, jako součást své nabídky předložit i technický popis 
nabízeného zateplovacího systému. Pod pojmem technický popis zateplovacího systému se rozumí: přesný název 
nabízeného zateplovacího systému včetně uvedení výrobce; certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků 
na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou; technologický předpis pro tepelně izolační systém nabízený 
dodavatelem. Dáíle zadavatel požadoval předložení technického popisu nabízených výplní otvorů. Požadavky na výplně 
otvorů jsou stanoveny v projektové dokumentaci a tyto požadavky je dodavatel povinen bezezbytku splnit. Zadavatel 
požaduje použití certifikovaných typů otvorových prvků. Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i 
technický popis všech typů nabízených výplní otvorů, který musí splňovat požadavky na výplně otvorů stanovené 
v projektové dokumentaci. Pod pojmem technický popis nabízených výplní otvorů se rozumí: přesný obchodní název 
nabízených typů včetně uvedení výrobce; osvědčení o vlastnostech typů výrobku potvrzující splnění základních 
požadavků na výše uvedené prvky; popis základních technických parametrů otvorových prvků nabízených dodavatelem 
nejméně v rozsahu: požadavky na zvukoizolační schopnosti, provedení rámu, počet komor, zasklení, kování; výpočet 
tepelného odporu prvku P1 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá 1800 x 2400 mm, případně doložení splnění 
tepelného odporu certifikátem. Pod pojmem Typ otvorového prvku se rozumí skupina označená shodnou obchodní 
značkou a typovou řadou výrobků. Nabídka tohoto dodavatele neobsahuje technický popis hliníkových výplní 
otvorů. Jedná se o prosklené stěny s dveřmi. Nabídka nevyhověla kontrole hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 
76 odst. 3 zákona, protože neobsahuje všechny požadované doklady a je tedy neúplná. Hodnotící komise nabídku 
vyřadila. Zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena. 

1. VASTO spol. s r.o. - V rámci zadávacích podmínek Zadavatel požaduje použití certifikovaného zateplovacího systému. 
Dodavatel je povinen, jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízeného zateplovacího systému. Pod 
pojmem technický popis zateplovacího systému se rozumí: přesný název nabízeného zateplovacího systému včetně 
uvedení výrobce; certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný 
autorizovanou osobou; technologický předpis pro tepelně izolační systém nabízený dodavatelem. Dále zadavatel 
požadoval předložení technického popisu nabízených výplní otvorů. Požadavky na výplně otvorů jsou stanoveny 
v projektové dokumentaci a tyto požadavky je dodavatel povinen bezezbytku splnit. Zadavatel požaduje použití 
certifikovaných typů otvorových prvků. Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis všech 
typů nabízených výplní otvorů, který musí splňovat požadavky na výplně otvorů stanovené v projektové dokumentaci. Pod 
pojmem technický popis nabízených výplní otvorů se rozumí: přesný obchodní název nabízených typů včetně uvedení 
výrobce; osvědčení o vlastnostech typů výrobku potvrzující splnění základních požadavků na výše uvedené prvky; popis 
základních technických parametrů otvorových prvků nabízených dodavatelem nejméně v rozsahu: požadavky na 
zvukoizolační schopnosti, provedení rámu, počet komor, zasklení, kování; výpočet tepelného odporu prvku P1 - okno 
plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá 1800 x 2400 mm, případně doložení splnění tepelného odporu certifikátem. 
Pod pojmem Typ otvorového prvku se rozumí skupina označená shodnou obchodní značkou a typovou řadou výrobků. 
Nabídka tohoto dodavatele neobsahuje technologický předpis pro montáž KZT, doložení zvukoizolačních 
vlastností výplní otvorů, a doložení dodržení tepelného odporu. Nabídka nevyhověla kontrole hodnotící komise ve 
smyslu ustanovení § 76 odst. 3 zákona, protože neobsahuje všechny požadované doklady a je tedy neúplná. Hodnotící 
komise nabídku vyřadila. Zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena. 



Milimex s.r.o. - organizační složka - V rámci zadávacích podmínek Zadavatel požaduje použití certifikovaného 
zateplovacího systému. Dodavatel je povinen, jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízeného 
zateplovacího systému. Pod pojmem technický popis zateplovacího systému se rozumí: přesný název nabízeného 
zateplovacího systému včetně uvedení výrobce; certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané 
stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou; technologický předpis pro tepelně izolační systém nabízený 
dodavatelem. Dále zadavatel požadoval předložení technického popisu nabízených výplní otvorů. Požadavky na výplně 
otvorů jsou stanoveny v projektové dokumentaci a tyto požadavky je dodavatel povinen bezezbytku splnit. Zadavatel 
požaduje použití certifikovaných typů otvorových prvků. Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i 
technický popis všech typů nabízených výplní otvorů, který musí splňovat požadavky na výplně otvorů stanovené 
v projektové dokumentaci. Pod pojmem technický popis nabízených výplní otvorů se rozumí: přesný obchodní název 
nabízených typů včetně uvedení výrobce; osvědčení o vlastnostech typů výrobku potvrzující splnění základních 
požadavků na výše uvedené prvky; popis základních technických parametrů otvorových prvků nabízených dodavatelem 
nejméně v rozsahu: požadavky na zvukoizolační schopnosti, provedení rámu, počet komor, zasklení, kování; výpočet 
tepelného odporu prvku P1 - okno plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá 1800 x 2400 mm, případně doložení splnění 
tepelného odporu certifikátem. Pod pojmem Typ otvorového prvku se rozumí skupina označená shodnou obchodní 
značkou a typovou řadou výrobků. Nabídka tohoto dodavatele neobsahuje technický popis hliníkových výplní 
otvorů. Jedná se o prosklené stěny s dveřmi. Nabídka nevyhověla kontrole hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 
76 odst. 3 zákona, protože neobsahuje všechny požadované doklady a je tedy neúplná. Hodnotící komise nabídku 
vyřadila. Zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena. 

HAOSPOL s.r.o. - V rámci zadávacích podmínek Zadavatel požaduje použití certifikovaného zateplovacího systému. 
Dodavatel je povinen, jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízeného zateplovacího systému. Pod 
pojmem technický popis zateplovacího systému se rozumí: přesný název nabízeného zateplovacího systému včetně 
uvedení výrobce; certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný 
autorizovanou osobou; technologický předpis pro tepelně izolační systém nabízený dodavatelem. Dále zadavatel 
požadoval předložení technického popisu nabízených výplní otvorů. Požadavky na výplně otvorů jsou stanoveny 
v projektové dokumentaci a tyto požadavky je dodavatel povinen bezezbytku splnit. Zadavatel požaduje použití 
certifikovaných typů otvorových prvků. Dodavatel je povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis všech 
typů nabízených výplní otvorů, který musí splňovat požadavky na výplně otvorů stanovené v projektové dokumentaci. Pod 
pojmem technický popis nabízených výplní otvorů se rozumí: přesný obchodní název nabízených typů včetně uvedení 
výrobce; osvědčení o vlastnostech typů výrobku potvrzující splnění základních požadavků na výše uvedené prvky; popis 
základních technických parametrů otvorových prvků nabízených dodavatelem nejméně v rozsahu: požadavky na 
zvukoizolační schopnosti, provedení rámu, počet komor, zasklení, kování; výpočet tepelného odporu prvku P1 - okno 
plastový profil Uw = 1,1 W/m2K barva bílá 1800 x 2400 mm, případně doložení splnění tepelného odporu certifikátem. 
Pod pojmem Typ otvorového prvku se rozumí skupina označená shodnou obchodní značkou a typovou řadou výrobků. 
Nabídka tohoto dodavatele neobsahuje technický popis hliníkových výplní otvorů. Jedná se o prosklené stěny 
s dveřmi. Nabídka nevyhověla kontrole hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 zákona, protože neobsahuje 
všechny požadované doklady a je tedy neúplná. Hodnotící komise nabídku vyřadila. Zadavatel vyloučí z další účasti 
v zadávacím řízení dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena. 

Uchazeč při zpracování nabídkového rozpočtu neakceptoval DI 1 Nepoužil upravený rozpočet z DI 1, kde přibyla 1 
položka – 58 K 985442113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 526,162. 
V důsledku toho neprovedl změnu množství u několika položek přesunů hmot. 
Dodatečné informace jsou součástí zadávacích podmínek, a tím že uchazeč tyto dodatečné informace nerespektoval, 
zpracoval nabídku v rozporu se zadávacími podmínkami. 
Hodnotící komise vyřadila nabídku z dalšího posuzování a hodnocení. 

 

1. 
LAVIMONT POWER s.r.o. 04228961 

VSM, spol. s r.o. 15526194 

2. 
Středomoravské stavby s.r.o. 49689053 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 46872021 

3. TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751 

4. 1. VASTO spol. s r.o. 41084900 

5. PSS Přerovská stavební a.s. 27769585 

6. NOSTA, s.r.o. 47671416 

7. Milimex s.r.o. - organizační složka 29454379 



8. VESTAV group s.r.o. 27675912 

9. HAOSPOL s.r.o. 25855506 

10. DACH SYSTEM s.r.o. 25367501 

11. První KEY - STAV, a.s. 25385127 

12. ZESS, a.s. 15547906 

13. VHH THERMONT s.r.o. 25878778 

 

Tak. Na 4. zastupitelstvu jste, pane primátore, řekl krátkou poznámku, a to směrem k této 

problematice, že se stále oslovuje PSS při veřejných zakázkách. Vy jste řekl „my a priori nejsme        

ze zákona o veřejných zakázkách oprávněni nikoho diskriminovat, nikoho, pokud se nedopustil 

takového porušení zákona, že byl odsouzen.“ To slovo odsouzen si potom zapamatujme, budeme ho 

probírat v různém. Je to § 6 zákona o veřejných zakázkách. No, že jste to neudělal před volbami, tohle 

to. Že jste to neříkal, že jste to netvrdil v roce 2014? Ale vy jste tvrdil, že tyto firmy jsou spřaženy 

s tehdejší vládnoucí garniturou. Můžete mi k tomu něco vysvětlit? Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já nemám, co bych k tomu, pane Dostál, řekl. Já už jsem to tady jednou vysvětloval. Já bych se vrátil 

k těm věcným stránkám toho aspektu. To znamená, předávám slovo panu Měřínskému.  

 

Ing. Měřínský: 

Dobrý den, ještě jednou. Pokud rada na doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

někoho vylučuje, tak to vylučuje na základě toho, co jim právě tato komise doporučí. Já nevím 

konkrétně, za co byly ty jednotlivé firmy vyloučeny. Dostanete písemnou odpověď. Ale pokud rada 

opravdu kdy koho vyloučila, tak to bylo na základě těchto komisí, kterými ty sám, Marku, jsi členem.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Díky. Ano, máte pravdu, pane náměstku. Jsem v té komisi, ale zase na druhé straně se snažím, nebo ta 

komise se snaží, pokud je to samozřejmě možné, oslovit tu danou firmu, pokud je tam nějaké 

pochybení a zkusit to narovnat. Tady mě jenom zarazilo, že my jsme vyloučili 5 firem. Hned to 

vyhrála PSS a tady vezměte si, že v případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít tu smlouvu, tak se 

musí samozřejmě vzít další, který je. To víme, že jo? Tady mám pocit, že žádný další není. Tak nevím, 

že by se vyloučilo 6 firem, to přece sám víte, že asi je někde zakopaný pes, nevím. Byl bych rád, 

kdyby byla písemná odpověď. Já potom na to budu reagovat. Děkuji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpověď odboru PRI, odd. PZD k dotazu zastupitele p. Marka Dostála 
 

Veřejné zakázky:  

 

- „Rekonstrukce komunikace na ulici Hanácká a Kovářská v Přerově – Popovicích“  - 

podlimitní veřejná zakázky, která byla zadána v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách (zákon) 

- “Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská Přerov“ a „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna 

dvou schodišť“ – veřejné zakázky malého rozsahu, které byly zadány v souladu s vnitřním 

předpisem č. VP 9/2012 

- „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem“ – podlimitní veřejná zakázka, která byla 

zadána v otevřeném řízení dle zákona 

 

V rámci výše uvedených veřejných zakázek byly striktně dodrženy zákonné postupy a postupy 

stanovené vnitřním předpisem č. 9/2012 včetně dodržení zásad stanovených § 6 zákona. Vyloučení 

uchazečů radou města Přerova bylo doporučeno komisí, která uchazeče po projednání navrhla vyřadit 

z důvodů nesplnění zadávacích podmínek v rámci požadavků zadavatele, kdy se jednalo zejména o 

nedoložení bankovní záruky a nacenění položek rozpočtu, které neměly být naceněny apod. 

 

U veřejné zakázky „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem“ byl výsledek jednání hodnotící 

komise jednoznačný, když někteří z uchazečů nesplnili podmínky stanovení v zadávací dokumentaci a 

tudíž komise neměla jinou možnost než nabídky vyřadit a navrhnout radě města Přerova vyloučení 

uchazečů ze zadávacího řízení. Důsledkem toho bylo posuzováno 8 nabídek z 13, tudíž není pravdou, 

že v řízení zbyla pouze 1 společnost.  

 

Nad to uvádím, že novelou zákona v roce 2014 byla přijata právní úprava, která umožňuje zadavateli 

pokračovat v zadávacím řízení pouze s jednou nabídkou.  

 

 

Veřejná zakázka: 

 

-  „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění 

sochařských fragmentů“ je veřejná zakázka malého rozsahu, která byla zadána v souladu 

s vnitřním přepisem č. VP 9/2012 

 

U veřejných zakázek malého rozsahu je dle VP č. 9/2012 přistupováno k oslovení potencionálních 

uchazečů. Standardizovaným způsobem jsou oslovovány společnosti z Přerova a blízkého okolí s tím, 

že z důvodu nediskriminace je vždy zahrnuta i společnost s krajskou působností, ale která může mít 

sídlo v Přerově.  

 

Pro účast oslovených společností se taktéž vychází z předpokladu, že tato společnost je schopna daný 

předmět zakázky zrealizovat a zadavatel má věrohodné informace, že oslovené společnosti jsou z 

hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti jím požadované plnění řádně splnit a dodat včas.  

 

 

 


