
 

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů s názvem: 

 „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“ 

V souladu s ustanovením § 49 zákona poskytuje zadavatel z vlastní vůle tuto dodatečnou informaci: 

V Zadávací dokumentaci v č. 4. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace se upravují body 4.1.1 a 4. 6. 

takto: 

4.1.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle ustanovení § 53 odst. 3   zákona 

v platném znění. 

4.6. Podle § 62, odst. 3 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních 

předpokladů čestným prohlášením. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen 

před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 82 odst. 4. 

Výklad: V obsahu nabídky prokáže uchazeč splnění všech kvalifikačních předpokladů (základní, profesní, 

technické) čestným prohlášením, vybraný uchazeč pak před podpisem SoD doloží všechny doklady, tak jak jsou 

specifikovány v čl. 4 Zadávací dokumentace. 

V Zadávací dokumentaci v č. 7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky -  obsah nabídky se vkládá bod  

7.13.11. a mění se původní bod 7.13.11. na 7.13.12. v tomto  znění: 

7.13.11.  Identifikační údaje uchazeče (dle závazného vzoru)  a doklad prokazující, že osoba, která je podepsána 

pod návrhem  smlouvy,  je  osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (např. výpis z obchodního 

rejstříku).   

7.13.12. Pro přijetí do soutěže má dodavatel povinnost předložit dokumenty uvedené v bodě 7.13.1. – 7.13.11. 

v originále signované oprávněnou osobou vyjma dokladu prokazující, že osoba, která je podepsána pod 

návrhem  smlouvy,  je  osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, kde je postačující prostá kopie, 

vyjma  prokázání kvalifikace, kde je postup stanoven bodem  4. 6  této zadávací dokumentace  a vyjma 

prokázání jistoty, kde je postačující prostá kopie.  

Výklad: Komise při otevírání obálek musí zkontrolovat, zda je SoD podepsána oprávněnou osobou, V nabídce 

uchazeč dokládá profesní kvalifikační předpoklady pouze čestným prohlášením, které toto ne zcela prokazuje. 

Přiložení uvedeného dokladu urychlí ověřování a práci komise pro otevírání obálek. 

Dne 30. 4. 2013         

PaedDr. Boris Ryšavý, CSc. 
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele                 
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