MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

obchodní odd.- příprava staveb
Mechanizace Baránek
IČ: 67246672
Na Kohoutě 334/5, 400 10 Ústí nad Labem
Č.j.MCPSE 00675/2018

V Praze dne 30.4.2018

"Mateřská škola hrnčíře - odstranění stavby", vznášíme Žádost o poskytnutí vysvětlení
zadávací dokumentace - odpověď na dotaz ze dne 30.4.2018
Dotaz:
V bodě 4 - Kvalifikace dodavatelů, odst. 4.1 - obecná ustanovení o prokázání splnění
kvalifikace v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona doklady o kvalifikaci předkládají
dodavatelé v nabídkách v kopii a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením podle § 87 zákona.
Je tedy možné splnění základní způsobilosti (odst. 4.2) doložit čestným prohlášením nebo je
povinnost doložit dle V. písm a) až f) doklady (výpis z rejstříku trestů, potvrzení finančního
úřadu, potvrzební OSSZ)?
Odpověď:
Zadávací dokumentace veřejné zakázky – č.3/2018 Mateřská škola Hrnčíře – odstranění
stavby – Podrobné podmínky zadávací dokumentace – bod 4.2. Základní způsobilost - str. 5,6.
body I.-V. se dokládá:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k
bodu I. výše;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu II. výše;
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu II. výše;
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu III. výše;
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu IV. výše;
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu V. výše.
Domníváme se, že zadání je zcela jednoznačné. Základní způsobilost lze doložit v souladu se
splněním písmen a) až f) bodu 4.2. Písemným četným prohlášením lze tedy splnit písmena c)
a d), ostatní písmena lze doložit dle příslušných potvrzení a výpisů.
podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.04.30
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