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Dodatečné informace č. 3 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 3 k veřejné zakázce „Dodávka kuchyňských linek, dveří a 
skříní pro bytové domy, Brno-Líšeň". Naleznete ji zveřejněnou i na profilu zadavatele 
http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 

 

V souladu s ust. § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen odeslat 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení 
žádosti.  

Zadavatel up řesňuje požadavky na doložení základních kvalifika čních p ředpoklad ů dle § 
53 Zákona o ve řejných zakázkách takto: 
 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů:  
 
podle odst. 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b) předložením:  
- výpisu z evidence rejstříku trestů. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí tento předpoklad 
splňovat, jak tato právnická osoba, tak každý člen jejího statutárního orgánu. A je-li statutárním 
orgánem dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat, jak tato právnická osoba, 
tak i každý člen jejího statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle výše uvedených 
osob rovněž i vedoucí této organizační složky. Tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště.  
podle odst. 1 písm. f) předložením:  
- potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele  
podle odst. 1 písm. h) předložením:  
- potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v 
České republice, tak i v zemi sídla, místa podníkání či bydliště podle odstavce 1 písm. c) až e) a 
g), i) až k) předložením: - čestného prohlášení viz. Příloha č. 2 zadávací dokumentace/výzvy  
 

S pozdravem 
Ing. Zdenka Čapková, v.r. 
ředitelka Správy majetku Líšeň, p.o. 
Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno 
 
Doručí se: http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 


