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v Kry'Yě 19.4.2sl6
ob€c Brahticg
Branti*e l?I
K rukám pana Vladimíra DoÍka
starosty
Žadatt|:
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Jednou
Bez příloh

Vazení,
o'bme-ínr
*
zák'anač. 106/1999sb., o svobodném
přístupuk
T-tY*'::iétoyť.l:
iďbrmac{rn,kdy na g*ktadř
á{áosti požadujisděI€ni
'p#fid;*ý-bToro*n"i.
"ÍŽ/ Z Usneseiilr.
Zastupitelstv.a
obce Brantice,konaného
d4€ 24' 2. 2016'jsem
1y{ani
j{e zadali zakazku
nu
op.*u
elektroinstalace
a á*a'tu na o'přavu vodoinstalaee
:j:*'j*
v MS Brantice.
S ohledemk ceně zakázkyna opravuclekfroin'tďaqe
4av58382,. Kč
respektive k ceně zakázkyna opra*
re.tveiEjné
;"bá4i:^-'d{il;i"* ""a"i*iJ"*.ffi*
u* smysluust.$ 16 zákonač. l3?/2í;;'-Ť::
vefujnýchzakaxacn) je eřejmé,ze v této.v.cei
je-nezbytnéá .r::r.* zadani veřejnézakázky
postupovatv souladu
arrinwaným zakonemt. 1i1in006 Sb., o 'pr.:":'*r'
|.j{
*.n,r*n. z
tohotodůvodupožadqii
sděIenítěchtoinfonnací:
.

kýT.bqla vyblášena-ťg::.souÍěž Ba opraYu e|ektroinstalace
5o' ?
vMŠ
Brantice a kde byla uveřejnšaa?
poskytn.u;ň"f";;;. 'ip"o"nl topi"
o
Quup
tŤ:t
vyhtášenís přesným mnač*ním
ái*t", kde a jak dlouho by|o toto
vyh|ášení
zveřejněno.

Ir
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Kdy a kým byla vypsána veřejná sŮutěžna opravu votloinstalacev MŠ Brantice a
kde byla uveřejněna? Zádám o poskytnutí informace Y poclobě kopie tohoto
vyhlášení s přesným označenín rnísta, kde a jak dlouho bylo toto vyblášení
zveřejněno
Byl vyhotoven zápis z otevín{ní obálek s nabídkami uchazcčů v rámci qýše
speciťikovanó veřejné zakázky? Krlo by| otevírání přítonen? xco byt č|enem
komise pro otevÍrání obálek? Ža*a* o poskytnutí kopie protokolu o.otevírání
těchto obálek a hodnocení nabídek.
Byl ryhotoven protokol Rozhodnuti o udělení zakázkyt Žxoanr o poskytnutí
kopi* tohoto Rozhor|nutí.
Na kterýeh mÍstech Obec uveřejňuje lyhlášeni veřejných zakázek ěi veřejných
soutěžífinanccvaných byt'i jen čóstečnězveřejných prostředků tak, aby se o
zal*{zku rnohlo ucházet víceuchazcčů?
Na základě jakého právního přetlpisu, a to at' už právního předpisu obecné
povahy či interníhrr obccního přtt|pisu, Vaše obec postupuje při zadávání
veřejných z*kázek maléhorozsahu?

S ohledenrk r'ýšeur,eilenénru
si Vás proto dovoluji požádato sděleníspecifikgvaných
informací.
a to cieLtrtliticL1
nu adrcsu
JatovtltlschránkouID:
či
poŠtauna adr*su
V připadě,Žeje rrěkteráz poŽadovanýchinformacízveřejněna"Žádr{nrtímtove smyslu
ust..$ó odst. 1 zálconač. l06/1999Sb..o svobrrJném
přístuprr
k in}irnrracíni.
o stlěleniúdaiů
umoŽňrrjících
vyhledánía získánítaktozvcřejriěné
inťormace'
_i

Zdvořile Žádárrr.ab.vtato Žádastbyla v1.řízena
v zákonem stanovenýchlhůtách.
Děku.iia jse*l s p'.-r'rdravem

Obec Brantice

793 93 Brantice 121
okr'Brunlá|

lČo:oozgsmq

Tell&xl +420554 ó46 a32
E-rnail:os.brantic.r@wodda,nlim.cz

č.j.oUBRy0314/2016

Věc: sdě|ení
VaŽenýpane inŽenýre,
lnformacedle zákona č' 106/.t99sb., o svobodnémpřístupu
kVašížádostio pgskytnutí
k inŤormaeím
Vám sdě|ujinásledovně:
přízadávánízakázky na opravuhavarijního
stavuvodoinstalacea zároveňelektroinstálace
rozsahuzadávánamimoreŽim
v MŠBranticese postupovalojako veřejnázakázka ma|ého
platnéhozákona ě' 137/200ssb', o veřejnýchzaká'zkáchv sou|adus ustanovením
$ 12
veřejnásoutěŽ'
neby|avyhláŠena
odst.3 a $18 odst'Stohotozákona v platném
znění.Proto
Starostouobce byly os|ovenytři firmy ,aby poda|ycenovounabídkuna rea|izacioprav v
komise.Zastupitelstvo
obálekby|azvo|enatříč|enná
obce (
objektuMŠBrantice'Na otvírání
hodnotícikomise)na poradědne 22.2.2016by|oseznámenos firmamikteréby|yosloveny
. usneseníč'718116
na podánínabídekopíavv MŠBranticea svýmrozhodnutím
a č'719/í6
provádět
(
firmybudoutytoopravy
na
na 7. veřejném
zasedániZo rozhodlo,které
kritérium
dodavateleprací. nejniŽšícena 1000Á}'obČanés postupemvýběrovéhořízení by|i
seznámeni na zmiňovanémveřejnémzasedánízastupite|stvaobce (Zo)'Firmy kteréby|y
os|ovgnéna opťavyv Ms Brantícemáte moŽnostnajítv zápise z 7' veřejnéhozasedání
(VOlzedne 24.2.2016.
Příloha.
nabídeks cenovýminabídkami
2x seznaň,doručených
2x komisena otvíráníobálek
1x hodnotící
komise
Zo ze dne 24,2.2016
1x usneseníz7.zasedání
'txčástápisu ze 7' ZasedáníZo ze dne 24.2.2016
se zmiňovaných
zakázek
'iednajícího

V Branticích25'4,2316

VladimirDofek
starosta
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Obec Brantice
Brantice 121
793 93 Brantice
K rukám starosty

: /^E
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Vašeč.j.:

ouBtu031412016

i

V Brně dne 16.6.2016

YáŽený pane starosto'

informacíze dne 19.4.2016.
KlientvesvéŽádostispecifikovalřadudotazůt,ýkajících.:"":i:j:-y.*zakázeknaopfavu
č' j.
aotazy jste rea'gov{ .ov* sdělením
Na
Brantice.
$ito
MŠ
v
elektroinst a'ace auoaoio,turu""
ťrná1ním
ú",e,', jste vysvěťlitpo'top ,uďa^ obolzakázek
4.2076,*
dne25'
ze
412016
OUBR/O31
zhotovitelům
potenciální
chtě1 zdvoři'e zeptat,kdo určil, kteří
Vás
se
bych
sdělení
Vaše
na
V návaznosti
jaká kritéria při tomto
starostou obce os'oveni a ioučasně
zájemci o zadžní""r":"e ,uua,tq}:u&
uvedenév
malého,o'.uh., uplatňujíobecné zásaďy
,i*w
veřejnj
na
i
se
Jelikož
roli.
hráia
určení
ro',inéhozachžuenl'a
,as"ái
ázkách,tj.
Zak
veřejných
o
PTPT"*osti,
podie určitéhoklíče
$ 6 zákona t. tll dďoeSb.,
á''t"u"ii zá1eÁci bylí stanoveni
*,,,E
předpoklád
tak
zákazudiskriminace,
z jakého důvodu
stím va, ,ov,,czlaaam o sdělení,
jaká kritéria
respekhrjícíhozmínjné zasady.v souvňlosti
ch.zakaz|'eios1ovenmůjklient, resp.
a'"aa"r
zájemce
nr"J*ow
potenciální
nebyljako
čehoŽnedošlok jeho os1ovení.
stanovená zadavatelem nesp1nil,v důs1eáku
Vedlevýšeuvedenéhouvádímnázot,žejstevesvémsdělenízedne25.4.2076tercagoval
požadovanéiďormace.
to u,,i'"gativnc odmítnutímposkytnutí
dotazy,u
né
polože
poslední,dva
na

*Ť"ffi
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soutěží
čiveřejných
z-akázek
.vyhJóšení'veřejných
mohlo ucházet
ž,ir,i,i,"t, prostřeilá iak, aby se o zakázku

jen čóstečně
financovanýchbyťi
,;,,",T;:,,;,;Lho
povahyčiinterního
o-becné
právníhopředpisu,a to at,užprávníhopt,edpisu
zakózek maléhorozsahu?
předpisu, ros" ,u,,"píii,iuie prt ,oá,x,a,t veieiných
obecního

na stavební
veřejnézakazl<y
obci mohl uc]*áo.eto
JelikoŽmáklient zájemoto,'abyse ve Vaší
reakcina uvedenéďotuz!.
práce'tak vaš zaaamododatečnou
a související

,.a

Na závěr svélropřípísuuvádím,

žespolečnost'
tÍmto vanáší
žádost o to, aby při všech budoucích zadátuacích
řÍzeních na veřejné zakáz|ry na stavební a
s.ouvisejícípráce zadávaných obcÍ Brantice
byla oslovena jako potenciáIní zájemce o zadání
těchto zakázek.
Reakci k vyšeuvedenémuprosím zašletena adresu
našíkanceliířeve lhůtě 15 drrrive smyslu
ust. $ 14 odst. 5 písm.d) zrikonač.106/1999Sb.,
o .,,oboá',o* přístupuk ínformacÍm.
Děkuji za spolupráci ajsem s pozdravem

Elektronicl1y se zaručehým podpisem
Pří|ohy:

Plná moc právního zástupce

Obec Brantice

79393Brantice121
ok'Bruntál
1Čo:00295884
TeVfax:+420554646032

E-mail: podatelna@brantice.cz

Čj.ougRl0431l2016

Včc:sdělení
VáŽený.panemagisse,
na základě Vďí písemnostize dne 16.6.2a16vám k poloŽen1ýrn.dotazům
sděluji nasledující:
Při zadávaní předmětnézakazk-v zadavatel posfupsvď přiměřeně dle časti VilI. Metodiky
zadávání veřejných zakazek Ministerstva pro místní rozvoj ČR,odbor práva veřejnýcl.r
zakázek a koncesí, které upravuje posfup zadavatele při zadaní zakazky malého rozsahu.
V souladu s touto metodikou zadavatel zadal předmětné zakázky mimo režim zákona jako
uzavřenou lýzvu, kdy zadavatel osloví rrzavřený olrruh moŽrrÝch dodavatelů a vybere
nejvhodnějšínabídku. V připadě předrnětných zakrieek byli osloveni tři dodavatelé.Výběr
provedl zadavatel formou průzkumutrhu' Pokud jde o uveřejňování rryhlaŠení
informaci o
zakince, pak v případěuzavřenélyzvy zadavatel vyhlášeníneuveřejňuje.
Žadost Vašeho příkazce uvedená v závěru Vaší písemnosti k jeho oslovování .jako
potencionábriho zájemce a zadžnl'všech budoucích stavebníchzakazek nelze qťídit podle
zákona č'10ó/1999Sb', o svobodnémpřísfupuk informacím'

Y úctě

V Branlicích,29.6.2a16

Vladimír
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