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Zadávací řízení na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) 
 
 
 
 

Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Sídlo  Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc 

IČ / DIČ 25826603 / CZ25826603 

Osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva 
Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva 

Kontaktní osoba Ing. Miloslav Sobotka 

e-mail  sobotka@tsmo.cz 
 

 

 
 
 

1. Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele: 
 

Profil zadavatele 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3ed82471-139c-
4e2d-83b1-9d3351502455 

 
 

 

 

 

1. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 ZZVZ. 

2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.11.2020 ve 12:00 hodin. 
 

 
 

1. Nabídky se podávají písemně, elektronicky, výhradně za použití elektronického nástroje, ve 

lhůtě pro podání nabídek.  

2. Nabídky a další požadované dokumenty budou zpracovány v českém nebo slovenském 

jazyce.  
 

 
 

 

1. Zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikace v souladu s ustanoveními ZZVZ 

2. Způsobilým k plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže: 

a) základní způsobilost v souladu s ustanovením § 74 ZZVZ, 

b) profesní způsobilost v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 a 2 písm. a), 

c) technickou kvalifikaci v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) a l). 

3. Způsob prokázání splnění kvalifikace je popsán v zadávací dokumentaci. 
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1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s ustanovením § 

114 a násl. ZZVZ a to podle nejnižší nabídkové ceny. Tzn., že nabídková cena je jediným 

kritériem hodnocení s váhou 100%. 

 

 

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

 

 

 

 Ing. Milan Štarnovský Ing. Miloslav Sobotka 

 místopředseda představenstva člen představenstva  

 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 
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