VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

„Stěhování

sbírek a zařízení Severočeského
muzea v Liberci“
ZZVZ/0024/17

vypsané Libereckým krajem (dále jen zadavatel) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona
Vážení,
dne 9. 8. 2017 obdržel zadavatel od účastníka dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. Níže
zadavatel uvádí přesné znění dotazu a odpověď zadavatele.
Dotaz č. 1:
Dovoluji si položit dotaz k zadávací dokumentaci „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského
muzea v Liberci“
Zadávací dokumentace na straně 8 v bodě 7.2 uvádí doklady k prokázání kvalifikace.
Jmenovitě se jedná o tyto doklady:
Základní způsobilost
a) výpis 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) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.b),
d) písemné 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) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Zároveň se na straně 7 v bodě 7 uvádí:
Účastník může dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat
předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.
Specifikace dotazu:
Je nutno předkládat dokumenty dle bodů a – f (7.2 zadávací dokumentace) nebo všechny tyto
doklady je možno nahradit dokumentem: „Vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2
zadávacích podmínek“.
Předpokládám, že dokument „Vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 zadávacích
podmínek“ nenahrazuje Profesní způsobilost dle paragrafu 77 zákona viz bod 7.3 zadávací
dokumentace – tj. výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění podnikat. A dále, že

nenahrazuje technickou kvalifikaci dle paragrafu 79 zákona dle bodu 7.4 zadávací dokumentace –
tj. Seznam významných zakázek.
Specifikace dotazu:
Je tento předpoklad správný ?
Odpověď na dotaz č. 1:
Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci: „Účastník může dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění
kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského
osvědčení dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.“,
je možné doklady k prokázání kvalifikace nahradit čestným prohlášením dle přílohy č. 2. Pokud
tedy do nabídky předložíte vyplněné čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace,
nemusíte do nabídky vkládat žádné další doklady k prokázání kvalifikace. Toto čestné prohlášení
pokrývá základní i profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Zadavatel si až od vybraného
dodavatele následně před podpisem smlouvy vyžádá originály či ověřené doklady k prokázání
kvalifikace.

Liberec 9. 8. 2017
.....………………………………
Marek Pieter
náměstek hejtmana
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