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Způsob zadání: otevřené řízení 
Evidenční číslo zakázky: 219075 
Datum zahájení zadávacího řízení: 4. 7. 2012 
Název veřejné zakázky: 
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ZADAVATEL : Český rybá řský svaz, místní organizace Trhové Sviny  
 zastoupená předsedou organizace, panem Vlastimilem Vrchotou a 

jednatelem organizace, panem Františkem Valterem 
 Branka 442, 374 01 Trhové Sviny 
 IČ: 69092966 

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE : společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy  
 STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. 
 Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
 Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
 IČ: 62508822 
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CITACE ZE ZÁKONA:  

§ 85 

Písemná zpráva zadavatele 

1) Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu. 

2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň 

a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, 

b) zvolený druh zadávacího řízení 

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána 
s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, 
jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, 

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu, 

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a 
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni 
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti, 

f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, 

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 
uveřejnění, byla-li taková možnost využita,  

h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno. 

3) Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu. 
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add § 85 odst. 2 písm. a)  
identifika ční údaje zadavatele, p ředmět veřejné zakázky a cena 
sjednaná ve smlouv ě 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Český rybá řský svaz, místní organizace Trhové Sviny 
� zastoupená předsedou organizace, panem Vlastimilem Vrchotou a jednatelem 

organizace, panem Františkem Valterem 
� sídlo: Branka 442, 374 01 Trhové Sviny 
� IČ: 69092966 
� DIČ: není plátcem DPH 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem soutěže této zakázky je dodávka stavby, která je technicky definována 
zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění zakázky je dále podrobněji vymezen 
podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a výkazem výměr, event. 
soupisem prací a dodávek. 

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými 
požadavky na výstavbu. 

Předmětem veřejné zakázky je odbahnění rybníka, rekonstrukce výpustného zařízení a 
bezpečnostního přelivu, urovnání koruny hráze, rekonstrukce opevnění návodního líce 
hráze, vybudování loviště a kádiště. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení 
díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů 
použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, 
předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména 
geodetické zaměření díla a předání podkladů v grafické a digitální formě. 

KLASIFIKACE P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : 

Název CPV 

Výstavba vodních děl 45240000-1 

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUV Ě:  

Celková cena bez DPH  4 995 822 Kč 

DPH 20% 999 164 Kč 

Celková cena v četně DPH  5 994 986 Kč 

add § 85 odst. 2 písm. b)   
zvolený druh zadávacího řízení 

otevřené podlimitní řízení 



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
otevřené řízení – podlimitní zakázka na stavební práce 

OPRAVA A ODBAHN ĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K .Ú. TRHOVÉ SVINY  

 strana 4 (celkem 9) 

© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

add § 85 odst. 2 písm. c)   
identifika ční údaje vybraného uchaze če, odůvodn ění výb ěru, 
plnění prost řednictvím subdodavatele 

Obchodní jméno uchazeče: Sídlo / adresa: 

AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 
594 01 Velké Meziříčí 

IČ: 45476691 DIČ: CZ45476691 

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  

� Nejnižší nabídková cena díla: 4 995 822,- Kč bez DPH, tj. 5 994 986,- Kč včetně DPH 

PODÍL PRACÍ , KTERÉ UCHAZEČ ZAMÝŠLÍ ZADAT JINÝM OSOBÁM (BEZ DPH)  

podíl prací realizovaných vlastními kapacitami  4 496 tis. K č 90% 

podíl prací realizovaných subdodavatelem 500 tis. K č 10% 

 
subdodavatel druh subdodávky podíl na zakázce 

AQUASYS spol. s r.o. 
Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 
591 01 
IČ: 25344447 

zemní práce 500 tis. Kč 10% 

add § 85 odst. 2 písm. d)  
identifika ční údaje všech uchaze čů a jejich nabídková cena 

Uchazeč Nabídková cena (bez DPH) 

PAS PLUS s.r.o.  
251 01 Nupaky 148 
koresp. adresa: Valtínov 41, 378 53 Strmilov 
IČ: 26035782 

5 242 407 Kč 

Ekostavby Brno, a.s.   
U Svitavy č. 2, 618 00 Brno 
IČ: 46974687 

5 103 510 Kč 

ZVÁNOVEC a.s.  
Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
koresp. adresa: P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 
370 04 České Budějovice 
IČ: 26026279 

5 430 660 Kč 

HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801, 379 01 Třeboň 
IČ: 27720161 

5 330 004 Kč 
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HOBAK a.s.  
nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 28068289 

3 656 525 Kč 

AQUEKO, spol. s r.o.  
Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 45476691 

4 995 822 Kč 

Josef J ůn 
389 01 Drahonice 46 
IČ: 47731478 

4 570 683 Kč 

add § 85 odst. 2 písm. e)  
identifika ční údaje zájemc ů či uchaze čů, kteří byli vylou čeni 

Ze zadávacího řízení byli vyloučeni uchazeči: 

ZVÁNOVEC a.s. 
Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
koresp. adresa: P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice 
IČ: 26026279 

 Uchazeč neprokázal spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů podle § 56 
odst. 3 písm. a) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle požadavku 
zadavatele – zadavatel, dle požadavku uvedeného v Oznámení o zakázce, bodu III.2.3) 
a Zadávací dokumentaci, čl. 6. 5 požadoval doložit seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let v rozsahu min. 5 provedených staveb, 
jejichž předmětem plnění bylo odbahnění rybníka s množstvím odstraněného sedimentu 
min. 10 000 m3 a další jiné min. 3 provedené stavby , jejichž předmětem plnění byla 
výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého f unkčního objektu na 
rybníku , s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo 
opravu sdruženého funkčního objektu min. 2,5 mil. K č bez DPH (sdruženým funkčním 
objektem se rozumí objekt obsahující výpustné zařízení společně s bezpečnostním 
přelivem) – uchazeč doložil pouze 1 realizovanou zakázku, jejíž předmětem plnění byla 
výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého funkčního objektu na rybníku 
s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu 
sdruženého funkčního objektu min. 2,5 mil. Kč bez DPH; uchazeč v nabídce doložil 
realizované zakázky „Retenční nádrž Rozběhlo ve Vícenicích“ a „Oprava a odbahnění 
rybníka Kacíř“, jejichž součástí je výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého 
funkčního objektu na rybníku s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo 
rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu nižším než zadavatelem 
požadovaným v zadávacích podmínkách – uchazeč byl v souladu s § 59 odst. 4 vyzván 
k upřesnění údajů uvedených v nabídce, tj. ke sdělení, zda součástí prováděných prací 
u výše uvedených realizovaných staveb byla výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava 
sdruženého funkčního objektu na rybníku s finančním objemem prací připadajícím na 
výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu uvedeným v 
nabídce nebo doložení dalších informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace 
(skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona); 
uchazeč ve stanové lhůtě, tj. max. 3 pracovní den po obdržení žádosti o objasnění 
předložených informací) požadované informace či doklady nedoručil a nesplnil tak 
povinnost písemně objasnit předložené informace či doklady nebo povinnost předložit 
další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 59 
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve stanovené lhůtě (dle 
potvrzené doručenky převzal uchazeč žádost o objasnění předložených informací 14. 8. 
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2012 – lhůta pro předložení požadovaných informací skončila 17. 8. 2012) 

HOBAK a.s. 
nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 28068289 
 Uchazeč neprokázal sp lnění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů podle § 54 

písm. b) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle požadavku zadavatele – 
nedoložil živnostenské oprávn ění pro výkon zem ěměřických činností  způsobem 
dle § 51 odst. 4 zákona. Zadavatel dle požadavku uvedeného v Oznámení o zakázce, 
bodu III.2.1) a Zadávací dokumentaci, čl. 6. 3 požadoval doložit doklad o oprávnění k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, tj. živnostenský list na provádění staveb a výkon zeměměřických 
činností (případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého budou požadované 
údaje patrné); uchazeč v nabídce doložil výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
ze dne 17. 7. 2012, ve kterém však není požadované živnostenské oprávnění v části 
3.2 zapsáno (v doloženém výpisu je uvedeno pouze úřední oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřických činností, které však není oprávněním k podnikání) – uchazeč 
byl v souladu s § 59 odst. 4 vyzván ke sdělení, zda uchazeč požadovaným 
živnostenským oprávněním disponuje a k doložení dalších informací či dokladů 
prokazujících splnění kvalifikaci (skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí 
nastat ve lhůtě podle § 52 zákona); uchazeč ve stanovené lhůtě předložil originál výpisu 
ze živnostenského rejstříku ze dne 17. 8. 2012, ve kterém však požadované 
živnostenské oprávnění k podnikání není zapsáno, dále doložil ověřenou kopii úředního 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností vydaného Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním Ing. Janu Fousovi (doloženo nad rámec požadavků) a 
ověřenou kopii živnostenského listu s předmětem podnikání „Výkon zeměměřických 
činností“ Ing. Jana Fouse, tj. živnostenské oprávnění je prokázáno v souladu s § 51 
odst. 4 prostřednictvím subdodavatele, fyzické osoby Ing. Jana Fouse, Větrná 908,16, 
370 05, IČ: 60839899, s nímž však není v souladu s § 51 odst. 4 uzavřena smlouva, níž 
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace a dále není doloženo prohlášení subdodavatele podle písm. j) 
zákona (Dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění 
určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v 
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady 
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Současně 
uchazečem předložené listiny byly na základě žádosti o objasnění předložených informací byly 
vystaveny nebo ověřeny dne 17. 8. 2012 – skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace 
nenastaly ve lhůtě podle § 52 zákona, tj. ve lhůtě pro podání nabídek) 

 Uchazeč neprokázal spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů podle § 56 
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách dle požadavku 
zadavatele.  Zadavatel, dle požadavku uvedeného v Oznámení o zakázce, bodu III.2.3) 
a Zadávací dokumentaci, čl. 6. 5 požadoval doložit seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let v rozsahu min. 5 provedených staveb, 
jejichž předmětem plnění bylo odbahnění rybníka s množstvím odstraněného sedimentu 
min. 10 000 m3 a další jiné min. 3 provedené stavby , jejichž předmětem plnění byla 
výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého f unkčního objektu na 
rybníku , s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo 
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opravu sdruženého funkčního objektu min. 2,5 mil.  Kč bez DPH (sdruženým funkčním 
objektem se rozumí objekt obsahující výpustné zařízení společně s bezpečnostním 
přelivem) – uchazeč doložil pouze 4 realizované zakázky , jejichž předmětem plnění 
bylo odbahn ění rybníka  s množstvím odstran ěného sedimentu min. 10 000 m 3 
včetně osvědčení objednatele o řádném plnění těchto staveb a nedoložil žádnou 
stavbu  splňující požadavek zadavatele na doložení seznamu provedených staveb, 
jejichž předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava 
sdruženého funk čního objektu na rybníku , s finančním objemem prací připadajícím 
na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu min. 
2,5 mil. Kč bez DPH (sdruženým funkčním objektem se rozumí objekt obsahující 
výpustné zařízení společně s bezpečnostním přelivem); z uchazečem doloženého 
seznamu provedených stavebních prací uvedeného v nabídce nebylo zřejmé, kterými 
provedenými stavbami prokazuje realizované stavby, jejichž předmětem plnění bylo 
odbahnění rybníka s množstvím odstraněného sedimentu min. 10 000 m3 a kterými 
provedenými stavbami prokazuje realizované stavby, jejichž předmětem plnění byla 
výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého funkčního objektu na rybníku, 
s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu 
sdruženého funkčního objektu min. 2,5 mil. Kč bez DPH (sdruženým funkčním objektem 
se rozumí objekt obsahující výpustné zařízení společně s bezpečnostním přelivem) – 
uchazeč byl v souladu s § 59 odst. 4 zákona vyzván k upřesnění údajů uvedených 
v nabídce, tj. ke sdělení, které uchazečem v nabídce uvedené realizované stavby 
zahrnují jako součást předmětu plnění odbahnění rybníka s množstvím odstraněného 
sedimentu min. 10 000 m3 a které uvedené realizované stavby zahrnují jako součást 
předmětu plnění výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního 
objektu na rybníku nebo k doložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace (skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 
52 zákona); u staveb, které zahrnují jako součást předmětu plnění odstranění 
sedimentu měl uchazeč dále uvést jeho množství a u staveb, které zahrnují jako 
součást předmětu plnění výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého 
funkčního objektu měl uchazeč dále vyčíslit příslušný finanční objem prací připadající na 
výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu – uchazeč ve 
stanové lhůtě předložil seznam provedených prací vodohospodářských děl, přičemž u 
staveb, jejichž součástí bylo odstranění sedimentu uvedl jeho množství, ale u žádné 
z realizovaných staveb uvedených v přiloženém seznamu neuvedl, které realizované 
stavby zahrnují jako součást předmětu plnění výstavbu, rekonstrukci nebo opravu 
sdruženého funkčního objektu na rybníku ani nevyčíslil příslušný finanční objem prací 
připadající na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu 
(uvedeny jsou pouze celkové náklady a podíl připadající na investiční část objektu) – 
uchazeč neplnil povinnost zadavatele upřesnit údaje uvedené v nabídce nebo doložit 
dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Josef J ůn 
389 01 Drahonice 46 
IČ: 47731478 
 Uchazeč neprokázal spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů podle § 53 

odst. 1 písm. a) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – uchazečem 
doložené prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona není formulováno v souladu 
s platným zněním zákona (…“přijetí úplatku, podplacení..“); uchazeč byl v souladu s § 
59 odst. 4 zákona vyzván k doložení čestného prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v PLATNÉM znění – uchazeč ve stanové lhůtě, tj. max. 3 
pracovní den po obdržení žádosti o objasnění předložených informací) požadované 
informace či doklady nedoručil a nesplnil tak povinnost písemně objasnit předložené 
informace či doklady nebo povinnost předložit další informace či doklady prokazující 
splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
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veřejných zakázkách ve stanovené lhůtě (dle potvrzené doručenky převzal uchazeč 
žádost o objasnění předložených informací 15. 8. 2012 – lhůta pro předložení 
požadovaných informací skončila 20. 8. 2012). 

 Uchazeč neprokázal spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů podle § 56 
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách dle požadavku 
zadavatele.  Zadavatel, dle požadavku uvedeného v Oznámení o zakázce, bodu III.2.3) 
a Zadávací dokumentaci, čl. 6. 5 požadoval doložit seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let v rozsahu min. 5 provedených staveb, 
jejichž předmětem plnění bylo odbahnění rybníka s množstvím odstraněného sedimentu 
min. 10 000 m3 a další jiné min. 3 provedené stavby , jejichž předmětem plnění byla 
výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava sdruženého f unkčního objektu na 
rybníku , s finančním objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo 
opravu sdruženého funkčního objektu min. 2,5 mil. K č bez DPH (sdruženým funkčním 
objektem se rozumí objekt obsahující výpustné zařízení společně s bezpečnostním 
přelivem) – uchazeč nedoložil žádnou stavbu  splňující požadavek zadavatele na 
doložení seznamu provedených staveb, jejichž předmětem plnění byla výstavba nebo 
rekonstrukce nebo oprava sdruženého funk čního objektu na rybníku , s finančním 
objemem prací připadajícím na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého 
funkčního objektu min. 2,5 mil. Kč bez DPH (sdruženým funkčním objektem se rozumí 
objekt obsahující výpustné zařízení společně s bezpečnostním přelivem) – uchazeč byl 
v souladu s § 59 odst. 4 zákona vyzván k upřesnění údajů uvedených v nabídce, tj. ke 
sdělení, které v nabídce doložené realizované stavby zahrnují jako součást předmětu 
plnění výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého funkčního objektu na 
rybníku nebo doložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
(skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona); 
u staveb, které zahrnují jako součást předmětu plnění výstavbu nebo rekonstrukci nebo 
opravu sdruženého funkčního objektu, měl uchazeč rovněž vyčíslit příslušný finanční 
objem prací připadající na výstavbu nebo rekonstrukci nebo opravu sdruženého 
funkčního objektu; uchazeč ve stanové lhůtě, tj. max. 3 pracovní den po obdržení 
žádosti o objasnění předložených informací požadované informace či doklady nedoručil 
a nesplnil tak povinnost písemně objasnit předložené informace či doklady nebo 
povinnost předložit další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu 
s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
stanovené lhůtě (dle potvrzené doručenky převzal uchazeč žádost o objasnění 
předložených informací 15. 8. 2012 – lhůta pro předložení požadovaných informací 
skončila 20. 8. 2012) 

add § 85 odst. 2 písm. f)  
vylou čení uchaze če, jehož nabídka obsahovala mimo řádně nízkou 
nabídkovou cenu 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

add § 85 odst. 2 písm. g)  
důvod použití sout ěžního dialogu, jednacího řízení 

Možnost použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez 
uveřejnění nebyla využita. 



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
otevřené řízení – podlimitní zakázka na stavební práce 

OPRAVA A ODBAHN ĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K .Ú. TRHOVÉ SVINY  

 strana 9 (celkem 9) 

© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

add § 85 odst. 2 písm. h)                                                                       
zrušení zadávacího řízení 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

���� ���� ���� 
Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Ing. Martina Gabrielová 
V Českých Budějovicích dne 4. 10. 2012 
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