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Na základě předchozí komunikace s účastníky (Vysvětlení k zadávací dokumentaci 

č. 5) zadavatel upřesňuje požadavek na prokázání Základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ 

V Zadávací dokumentaci se Oddíl 7.01 nahrazuje tímto zněním: 

ODDÍL 7.01  ZÁKLADNÍ  ZPŮSOBILOST  

V souladu s ust. § 74 ZZVZ je účastník povinen prokázat, že je způsobilým dodavatelem.  

(A)  PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI DLE § 75 ZZVZ  

Účastník předloží v souladu s §75 ZZVZ zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění základní způsobilosti 

ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.  

Účastník prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) , 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním 

rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

Základní způsobilost účastník splní předložením kopií výpisů, potvrzení a prohlášení.  

  

(B)  PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU  KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ  

Účastník prokáže základní způsobilost a kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů.  

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ  

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 

V rámci prokazování základní a profesní způsobilosti prostřednictvím výpisu z SKD není vyloučeno doložení dalších 

dokumentů, jež daný výpis doplní. 



Základní způsobilost a profesní způsobilost účastník splní předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, který nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou 

pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona. 

(C)  PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM CERTIFIKÁTU, KTERÝ BYL VYDÁN V RÁMCI 

SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ  

Účastník může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů. 

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 

dodavatelem. Ostatní neprokázaná plnění způsobilosti prokazuje způsobem stanoveným v § 75 ZZVZ. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu 

jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), 

nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dle dle § 74, odst. 1, 

písm. b) až d) ZZVZ. 

Nicméně před podpisem smlouvy je zadavatel oprávněn po vybraném dodavateli požadovat  předložení vybraných 

konkrétních dokladů prokazujících jeho základní způsobilost podle § 74 odst. 1, písm. b) až d). 

 

V souvislosti s upřesněním Zadávací dokumentace zadavatelprodlužuje  v souladu 

s § 99, odst. b) lhůtu pro podání nabídek o 7 dnů. 

V Zadávací dokumentaci se dotčená část Článku XIII nahrazuje tímto zněním: 

ĆLÁNEK XIII. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

Nabídky doručené nejpozději do konce lhůty stanovené pro otevírání obálek tj. 30.1.2017, 10,00 hod budou 

otevřeny: 

Datum: 30.1.2017 

Čas: 10.02 

Místo: Městský úřad Železný Brod, budova B 

Náměstí 3.května (naproti Městskému úřadu) 

Zasedací místnost – 4.patro (podkroví) 

 

 

V Železném Brodě 17.1.2017 

 


