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Dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka dle § 14 odst 1 a §
25 ZZVZ, zadaná v souladu s § 3 písm. c) a § 58
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných
zakázek (dále jen ZZVZ) v užším nadlimitním
režimu
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel je veřejným zadavatelem a
příjemcem dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky na
projekt „ Kreativita a adaptabilita jako
předpoklad úspěchu Evropy v propojeném
světě“, reg. číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, (dále jen „Projekt“).
VZ 2018/009

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace a
v souladu s § 98 ZZVZ sděluje:
Dotaz č. 1

Dobrý den, žádáte-li aktuální potvrzení o bezdlužnostech vůči státu, je třeba vzít v úvahu, že
správní lhůta pro jejich vystavení je do 30 dnů od zaslání žádostí o ně a nelze její zkrácení nijak
vymáhat. Jak máme postupovat, pokud tato potvrzení neobdržíme od příslušných úřadů do doby
ukončení lhůty pro podání Žádosti o účast ?
Odpověď č. 1

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 5 požaduje předložení dokladů o základní způsobilost podle § 74 a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1, které musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel může na základě žádosti dodavatele přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o
účast.
Po zavedení DNS Zadavatel stanovuje lhůtu pro splnění požadovaných kritérií způsobilostí dle § 86
odst. 5, nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání žádosti o účast.

Toto objasnění zadávacích podmínek nemění ani nerozšiřuje kvalifikační kritéria.

V Praze, dne 14. 7. 2018
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