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Poskytnutí informací
Dne 23. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
ve věci akce „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká
1422/1a v Kroměříži" (dále také jen „Stavba“) žádám o poskytnutí následujících informaci:
1. Jakým způsobem, podle jakého dokumentu a jak často objednatel Město Kroměříž
kontroluje, zda zhotovitel Stavby provádí dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří byli
uvedeni v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na
akci „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v
Kroměříži"?
2. Požádal zhotovitel Stavby objednatele Město Kroměříž o souhlas se změnou
poddodavatele?
3. Bližší údaje ke změně poddodavatele pro všechny případy, kdy zhotovitel Stavby
objednatele Město Kroměříž o souhlas se změnou poddodavatele v této struktuře (pozn.: ve
formě tabulky vložené do žádosti s těmito údaji: datum žádosti o souhlas se změnou
poddodavatele, identifikace poddodavatele, jehož se žádost týká (název, IČ), seznam
informací a dokumentů předložených zhotovitelem Stavby k posouzení žádosti o souhlas se
změnou poddodavatele, identifikace nového poddodavatele (název, IČ), seznam dokumentů k
prokázání kvalifikace nového poddodavatele, souhlas městem Kroměříž udělen ano/ne)
4. Žádám o zaslání dokumentů předložených zhotovitelem Stavby Městu Kroměříž k
posouzení všech žádostí o souhlas se změnou poddodavatele – scan kompletní
dokumentace.
5. Žádám o zaslání dokumentů k prokázání kvalifikace všech nových poddodavatelů na
základě odsouhlasené změny poddodavatele – scan kompletní dokumentace
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K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru
sdělujeme následující:
Ad 1) Objednatel Město Kroměříž tuto skutečnost kontroluje pravidelně, a to prostřednictvím
příkazníka, který na stavbě vykonává technický dozor stavebníka, každý týden se pořádají
kontrolní dny za přítomnosti zástupců zhotovitele a objednatele.
Ad 2) Ano, zhotovitel Stavby objednatele Město Kroměříž požádal o souhlas se změnou
poddodavatele.
Ad 3)
 datum žádosti o souhlas se změnou poddodavatele: 22. 2. 2021
 identifikace poddodavatele, jehož se žádost týká (název, IČ): MÜPO spol. s r. o., IČO:
46904140
 seznam informací a dokumentů předložených zhotovitelem Stavby k posouzení žádosti
o souhlas se změnou poddodavatele:
- osvědčení k montáži střešní krytiny z TiZn pro poddodavatele MÜPO spol. s r. o.,
IČO: 46904140
- výpis z obchodního rejstříku
- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- smlouva o smlouvě budoucí
 identifikace nového poddodavatele (název, IČ):
Dvořan IZOLMONT Bzenec s. r. o., IČO: 26910519
 seznam dokumentů k prokázání kvalifikace nového poddodavatele
- 1 osvědčení referenční zakázky s obdobným předmětem plnění (tj. rekonstrukce
střechy s použitím TiZn krytiny na objektu veřejné budovy) realizovanou prokazatelně
přímo účastníkem v posledních 5 letech a s finančním rozsahem min. 3.000.000 Kč
bez DPH
- aktuálně platné osvědčení k montáži střešní krytiny z TiZn, vydané zvoleným
výrobcem
- doklady prokazující splnění části profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou, tj. výpis z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence (postačí
prostá kopie výpisu prokazujícího kvalifikaci nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky),
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou, tj. čestné
prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že je požadavek tento splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a),
b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje
 souhlas městem Kroměříž udělen: ano
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Ad 4) Viz příloha č. 1 Žádost o změnu subdodavatele
Ad 5) Viz příloha č. 2 Prokázaná kvalifikace nového poddodavatele

V části žádosti bude z důvodu ochrany osobních údajů vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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