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Dodatečné informace č. 16 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 16 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. 

 

Zadavatel up řesňuje požadavky na prokázání kvalifikace prost řednictvím subdodavatele       
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 1 
písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: 

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 
písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 

 

Zadavatel up řesňuje požadavky na prokázání kvalifikace v p řípadě spole čné nabídky, 
zahrani čním dodavatelem       
 

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) (tj. základní kvalifikační 
předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) (tj. 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. 
 
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 
písm. a) zákona) a § 50 odst. 1 d) (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně 
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několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 
ZVZ. 
 
Základní kvalifikační předpoklady musí zahraniční dodavatel splnit jak ve vztahu k České 
republice, tak k zemi sídla, místa nebo bydliště. Doklady musí být v původním jazyce 
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, nevztahuje se slovenského 
jazyka. 
 
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. 
    
    

  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


