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Statutární město Chomutov 

Zborovská 4602 

PSČ 430 28 Chomutov 

 

Ve Zlíně dne 09.12.2021 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Zadavatel: 

Statutární město Chomutov 

IČ: 002 61 891 

se sídlem: Zborovská 460, PSČ 430 28 Chomutov 

(dále jen „zadavatel“) 

 

Žadatel: 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

se sídlem: Mostní 5552, PSČ 760 01 Zlín, IČ: 25560191 

 

Veřejná zakázka: 

Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou dráhou, ZŠ Školní 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

 

Vážený zadavateli,  

obdrželi jsme Vaše oznámení o výběru dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku, datované 

02.12.2021 (dále jen „Rozhodnutí“). Z předmětného Rozhodnutí vyplývá, že vybraným 

dodavatelem je společnost Bagros s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 

(dále jen „Bagros s.r.o.“). 

Z Výzvy k podání nabídky vyplývají tato kritéria technické kvalifikace: 
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Dle vysvětlení Zadávací dokumentace zveřejněné na Profilu zadavatele ze dne 5.11.2021 

požadoval Zadavatel stavební zakázky na výstavbu venkovních hřišť/sportovišť: 

 

 
 

Žadatel má důvodné pochybnosti ohledně řádného prokázání splnění kvalifikace ze strany 

společnosti Bagros s.r.o. a pro vyloučení těchto pochybností pokládá dotazy zadavateli: 

1) zda po Bagros s.r.o. požadoval referenční zakázky na výstavbu venkovních hřišť/sportovišť, 

2) zda si řádně ověřil údaje poskytnuté společností Bagros s.r.o. a  

3) jakým způsobem si je ověřil. 

 

Žadatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyzývá 

zadavatele k předložení veškerých dokladů, jimiž bylo účastníkem Bagros s.r.o. dokládáno 

splnění shora uvedené technické kvalifikace, zejména pak referenčních zakázek na výstavbu 

venkovních hřišť/sportovišť. 

 

Pokud budou zjištěny vady zadávacího řízení, zejména co do prokázání kvalifikace ze strany 

společnosti Bagros s.r.o., je na místě zrušení shora specifikovaného Rozhodnutí, vyloučení 

uchazeče Bagros s.r.o. a vrácení zadávacího řízení zpět do fáze posouzení a hodnocení nabídek, 

což žadatel pro takový případ navrhuje. 

 

S pozdravem 

 

 

____________________________________ 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Marek Bainar, jednatel společnosti 
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