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Obec Dětmarovice

735 71 Dětmarovice 27

OSBAU s.r.o.
Radvanická 2269
735 41 Petřvald
IČO: 02117436
ID datové schránky: p46z65a
V Dětmarovicích dne 30.08.2021
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 24.08.2021 Vám poskytujeme požadované informace.
(i) jakou část kvalifikace prokazoval v rámci předmětného zadávacího řízení na místo
vybraného dodavatele poddodavatel TYČINKY s. r. o.
Poddodavatel TYČINKY s. r. o. prokazoval část technické kvalifikace, konkrétně
naplnění průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (dle§ 79 odst. 2 písm.
i) zákona) v roce 2018 spolu s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o., kdy TYČINKY
s. r. o. poskytly min. 4 zaměstnance.
(ii) jaká část veřejné zakázky bude tímto poddodavatelem plněna
Poddodavatelem TYČINKY s. r. o. bude plněna část zakázky Příprava realizace
v rozsahu 0,2% podíl na plnění VZ.

S pozdravem

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce
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OSBAU s.r.o.
Radvanická 2269
735 41 Petřvald
IČO: 02117436
ID datové schránky: p46z65a
V Dětmarovicích dne 23.09.2021

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 17.09.2021 Vám poskytujeme požadované informace.
(i) konkrétních číselných údajů o počtu zaměstnanců vybraného dodavatele
v jednotlivých letech sledovaného období, které jsou rozhodné pro prokázání splnění
daného kritéria kvalifikace ze strany vybraného dodavatele,
Z čestného prohlášení z nabídky jsme Vám vykopírovali požadované údaje.

Pro bližší rozklíčování roku 2018 uvádíme další údaje z nabídky:
BDSTAV MORAVA za rok 2018 vykazoval průměrně 36 zaměstnanců a TYČINKY
s.r.o. prokazovaly na základě smlouvy o spolupráci uzavřené ve smyslu § 83 odst. 1
písm. d) ZZVZ, formou čestného prohlášení 18 zaměstnanců a z toho min. 4
zaměstnanci budou zapojeni na přípravě realizace v případě vyhrané VZ s názvem
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„Sportovní hala Dětmarovice II.“. Celkem tedy 54 (36+18) zaměstnanců. Údaje
v čestném prohlášení byly podloženy Vyúčtováním daně z příjmu ze závislé činnosti
za zdaňovací období 2018, 2019, 2020 (TYČINKY s.r.o. za rok 2018) – počet
zaměstnanců podle §6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zadavatel
tak nemá pochyb o správnosti prohlašovaných údajů.

Upřesňujeme informace uvedené v předchozím Poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Poddodavatel TYČINKY s. r. o. prokazoval část technické kvalifikace, konkrétně
naplnění průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (dle § 79 odst. 2 písm.
i) zákona) v roce 2018 spolu s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o., kdy TYČINKY
s. r. o. poskytly k prokázání kvalifikace 18 zaměstnanců a z toho min. 4 zaměstnanci
budou zapojeni na přípravě realizace v případě vyhrané VZ s názvem „Sportovní hala
Dětmarovice II.“.
(ii) sdělení obsahu písemného závazku společnosti TYČINKY s.r.o. ve vztahu
k vybranému dodavateli, tak abychom si byli schopni ověřit, že plnění, ke kterému se
v rámci plnění veřejné zakázky zavázala společnost TYČINKY s.r.o., je v souladu
s ust. § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Ze Smlouvy o spolupráci uzavřené ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ z nabídky
jsme Vám vykopírovali požadované údaje.
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I.

III.

Úvodní ustanovení

Závazky smluvních stran

Věřím, že jsme Vám poskytli požadované informace v dostatečném rozsahu a vyvrátili
tak veškeré Vaše pochybnosti.

S pozdravem

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce

