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VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  9.12.2021 
 
ČJ.:            MMCH/174915/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov.cz 
DATUM:  21.12.2021 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 9.12.2021: 
 

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. 
 
sděluje následující:  
 
K výše uvedeným pochybnostem zadavatel uvádí: 
 

1. Ano, součástí nabídky společnosti Bagros s.r.o. byly 2 referenční zakázky:  
a. Rekonstrukce sportovního areálu – Rašovice pro NEPRO STAVEBNÍ s.r.o. 
b. Rekonstrukce hřiště pozemního hokeje Kadaň pro PETROM STAVBY a.s. 

 
2. Ano, osoba odpovědná za veřejnou zakázku malého rozsahu si ověřila přesnost údajů 

uvedených v nabídce společnosti Bagros s.r.o. k referenčním zakázkám u objednatele 
referenčních zakázek. 
 

3. Ověření proběhlo telefonicky u objednatele stavby, která byla předložena jako referenční 
zakázka. 
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V příloze pak zasíláme skeny z nabídky společnosti Bagros s.r.o. týkající se 2 referenčních zakázek. 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 
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