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Veřejná zakázka : „Enterální výživa“
V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté
zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané jako veřejná zakázka malého
rozsahu.
Dotaz
V zadávací dokumentaci Zadavatel v článku 4. Požadavky na kvalifikaci uvádí, že doklady o splnění
kvalifikačních předpokladů postačuje předložit v prosté kopii. Zadavatel připouští i nahrazení dokladů
prokazujících splnění kvalifikace čestným prohlášením.
Dále Zadavatel v článku 4.1 Základní způsobilost uvádí, že dodavatel předloží čestné prohlášení dle
vzoru uvedeného v příloze č. 2 této výzvy ne starší 3. měsíců přede dnem podání nabídky a v článku 4.2
Profesní způsobilost uvádí, že dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3. měsíců přede dnem podání nabídky.
Bude zadavatel akceptovat Odkaz na Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů jako splnění
základní a profesní způsobilosti?

Odpověď
Zadavatel připouští prokázání základní a profesní způsobilosti uvedené v čl. 4.1 Základní způsobilost a
v čl. 4.2 Profesní způsobilost zadávací dokumentace veřejné zakázky „Enterální výživa“ odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy umožňující dálkový přístup, ve
kterém je možné údaje odpovídajícím způsobem ověřit.
Informace poskytnutá zadavatelem:
Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani
změnu zadávací dokumentace.
V Letovicích dne 03.02.2021
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