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Veřejná zakázka:  „Nákup jednorázových ochranných pomůcek“ 

Evidenční číslo:  VZ/02/EÚ/22 

Zadavatel:   Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01

    Havířov - Podlesí, IČO: 60337583 

Druh veřejné zakázky: nákup zboží 

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 

 

 

Vysvětlení podmínek zadávacího řízení 

 

Ke shora uvedené veřejné zakázce zadavatel na základě žádosti o vysvětlení podmínek 

zadávacího řízení sděluje následující: 

 

Dotazy: 

 

Dobrý den, 

 

rádi bychom se účastnili výběrového řízení s názvem „Nákup jednorázových ochranných 

pomůcek“, kde v části A) Jednorázové nitrilové rukavice požadujete vzorky 5 párů rukavic 

k posouzení kvality výrobku. Prosím o objasnění, jakou velikost máme zaslat a zda postačí 

skutečně 5 párů tj. 10 ks rukavic? 

 

Základní a profesní způsobilost dle § 74 a §75 budeme prokazovat výpisem se Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů. Prosím o informaci, zda bude dostačující elektronický výpis z 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který je elektronicky podepsaný bez nutnosti úředního 

ověření, jestliže má být nabídka zaslána v papírové podobě – viz příloha? Běžně zasíláme 

nabídky již pouze elektronicky.    
 

Odpověď: 

 

Zadavatel požaduje zaslat 5 párů rukavic, tj. 10 ks ve velikosti požadované v technické 

specifikaci, dle možnosti uchazeče. Tzn. 5 párů rukavic buď velikost S nebo velikost M 

s označenou velikostí. Může být i mix velikostí. Minimální požadovaný počet je 5 párů 

rukavic. 

 

 
 



____________________________________________________________________________________________________ 

Tel.                            IČO                         DIČ                                    Bankovní spojení Číslo účtu 

599 505 311              60337583                CZ60337583  KB Karviná, pobočka Havířov 76137791/0100

   

                                                                   Nejsme plátci DPH 

Profesní způsobilost dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek lze 

prokázat výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů potvrzený elektronickým podpisem 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento dokument není nutné již úředně ověřovat. 
 

S pozdravem 

 

 

Za zadavatele: 
 

 

 

 

Ing. Milan Černý 

ředitel 


