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V Brn  dne 8. dubna 2011 
 
 
Vážený pane vedoucí, 
 
na základ  Vámi p edložených informací docházím k pochybnostem o zákonném 
postupu p i výb ru dodavatele v souladu s § 6, zákona . 137/2009 Sb. K tomuto 
záv ru m  vedou níže uvedené indicie: 
 
Nepom r bodových zisk  z dodavateli deklarovaných referencí 
 
- naše spole nost vykonává p ezkum hospoda ení ady subjekt  v etn  statutárního 

sta Ostravy (obsahující 23 m stských obvod , tj. 23 p ezkum  a 1 celkový 
ezkum), nelze tedy dle našeho názoru takovou referenci srovnávat s jednou 
tší obcí. Dle toho klí e jsme provedli za p edložené 3 roky cca 123 

ov ovacích zakázek, 
 
- v hodnotícím protokolu jsou uvedeni i jiní klienti podobných referencí, kte í 

nedosáhli v tšího bodového zisku, 
 
- p itom vybraný dodavatel není ani plátce dan  z p idané hodnoty, tj. za posledních 

12 m síc  ne inila jeho fakturace více jak 1 mil. K  za zakázky obdobného 
typu (což je patrné z ekonomických kritérií požadovaných v nabídce) a 
nem že tedy logicky deklarovat rozsáhlejší reference, 

 
- dále p edpokládám, že reference byly hodnoceny na základ  m itelných kriterií 

(objemu, velikosti, po tu) a ne na základ  individuálního posouzení (tyto 
informace mi nebyly p edloženy). 
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Jsem si v dom toho, že za daného stavu nebude z ejm  naše spole nost vít zným 
dodavatelem, požaduji pouze vysv tlení k výše uvedeným bod m. V souvislosti 
s tímto požadavkem bych rád požádal o zp sob hodnocení uchaze  a jimi 
deklarované reference. 
 
Motivy a základní principy mých úvah byly sd leny telefonicky. 
  
Na další spolupráci se t ším a jsem s pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Št pán Gregor 
   jednatel spole nosti 


