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Dodatečná informace č. 5 k veřejné zakázce:
„Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla zahraničních značek 2016
až 2020“
Zadavatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se sídlem Přípotoční 300, 101 00
Praha 10 tímto oznamuje na základě obdržené žádosti uchazeče dodatečnou
informaci k výše uvedené veřejné zakázce. Jedná se o dotaz uchazeče a odpověď
zadavatele.
Znění dotazu:
“Dnešního dne vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj stanovisko, kterým upravuje
používání Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vzhledem k novému Zákonu o
veřejných zakázkách 134/2016 Sb.
Tímto se Vás dotazuji, zda-li se s tímto stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj
ztotožňujete a zda-li budete akceptovat prokázání Základních kvalifikačních
předpokladů pomocí SKD vydaného dle Zákona 134/2016 Sb.?”
Odpověď zadavatele:
Zadavatel sděluje, že bude při posuzování splnění kvalifikace v předmětné veřejné
zakázce postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a případného aktuálního Stanoviska
Ministerstva pro místní rozvoj v otázce prokazování splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle zákona a prokazování splnění podmínek účasti v rozsahu
základní a profesní způsobilosti podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
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V případě platnosti Stanoviska MMR k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k prokazování splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z 24. 10. 2016 (dále jen „Stanovisko“)
přijme zadavatel, v případě prokazování splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů v předmětné veřejné zakázce s použitím výpisu ze SKD
vydaným podle ZZVZ (viz Řešení 1b), ve Stanovisku uvedené „čestné prohlášení
podle § 53 odst. 1 písm. c), i) až k) starého zákona o veřejných zakázkách“, pouze
v případě jeho rozšíření o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených pod písm.
„l)“ starého zákona o veřejných zakázkách.
Dále zadavatel upravuje dodatečnou informaci č. 4 čj.: ZSM-147-13/OVZ-2016
uveřejněnou na E-ZAK dne 17. 10. 2016 a to tak, že se vypouští, text uveřejněný na
straně č. 3 a předmětná dodatečná informace platí v rozsahu uvedeném na straně 1
a 2 uveřejněného textu.
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