STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 7/20
CJ MML 108792/20

Ing. Štěpán Ovádek/
485 243 220

4.6.2020

Změna zadávací dokumentace I.
pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Změna zadávací dokumentace:
Upozorňujeme všechny dodavatele, že došlo ke změně čl. 5.4.3 zadávací dokumentace
(Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů) následovně:
V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího
řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v nabídce bylo
doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné
zakázky, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s
poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci
veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje,
jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky
řešena.
Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 zákona prokázat
splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Zbylou část profesní
způsobilosti a technickou kvalifikaci musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající
nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému podílu a zodpovědnosti za
plnění veřejné zakázky.
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Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.
Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 23.06.2020 v 10:00 hodin.
S pozdravem

Za zadavatele: .........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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