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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3 
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím

Dobrý den,

Dovolujeme si požádat o sdělení následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím:

1. Zda byl vítězný uchazeč PETRON servis, s.r.o. v rámci soutěže veřejné zakázky .Rajónové 
čištění místních komunikací II. a IV. třídy na území MOb Ostrava - jih v roce 2019* vyzván 
k objasnění podané nabídky případně skutečnostem uvedených v této nabídce nebo ke 
zdůvodnění nízké nabídkové ceny (mimořádné nízké nabídkové ceny).

2. Pokud byl vítězný uchazeč vyzván ke zdůvodnění nízké nabídkové ceny (mimořádně nízké 
nabídkové ceny) o jaké položky se jednalo?

V Ostravě dne 28.11.2019

Petr Vykrut - statutární ředitel

Elektronicky podepsal(a) Petr Vykrut

VYKRUT zahradní služby a.s. 
Pavlovova 3048/40 
700 30 Ostrava - Zábřeh 
lč: 03921921 
DIČ: CZ03921921

Bankovní spojeni
Komerční banka Ostrava
Číslo účtu: 19-6351160257/0100



!Statutární město Ostrava
. l-j.-j.j- Městský obvod Ostrava-Jih 

L. Jk úřad městského obvodu

Vaše značka: 
ze dne: VYKRUT zahradní služby a.s.
č.j.: JIH/104198/19/0V Z/Gem Pavlovova 3048/40
Sp. zn. S-JIH/101274/19/2 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vyřizuje : Bc. Kateřina Gemrotová
-zasláno do datové schránky-

Telefon: +420 599 430 395
Fax:
E-mail: katerina. gem roto vaTfovai ih.cz

Datum: 9. prosince 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Vážený pane Vykrute,

na základě Vaši Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ze dne 28. 11.2019 Vám k jednotlivým dotazům sdělujeme následující:

1. „ Zda byl vítězný uchazeč PETRON servis, s.r.o. v rámci soutěže veřejné zakázky „ Rajónové čištění 
místních komunikací II. a IV. třídy na území MOb Ostrava - jih v roce 2019" vyzván k objasnění podané 
nabídky případně skutečnostem uvedených v této nabídce nebo ke zdůvodnění nízké nabídkové ceny 
(mimořádně nízké nabídkové ceny). “

Účastník zadávacího řízení PETRON servis, s.r.o. byl v průběhu posouzení předložené nabídky u VZ 17.19 
„Rajónové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 2019“ hodnotící 
komisí požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, a to žádostí ě.j. 
JIH/O 15341/19/OVZ/Gem ze dne 18. 2. 2019. K objasnění či doplnění nabídky vyzván nebyl.

2. Pokud byl vítězný uchazeč vyzván ke zdiivodnění nízké nabídkové ceny (mimořádně nízké nabídkové 
ceny) o jaké položky se jednalo?

Účastník zadávacího řízení PETRON servis, s.r.o. byl hodnotící komisí požádán o písemné zdůvodnění 
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny u položky „odvoz odpadu, včetně poplatku za uložení 
odpadu na skládku".

S pozdravem

Bc. Kateřina Gemrotová 
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickým podpisem
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