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Č.j.: R961_/14/ZČa                                                                                     V Brně dne 13.6.2014 

 

Dodatečné informace č. 2 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 2 k veřejné zakázce “Stavební práce MŠ Puchýřova 13, Brno 
– Líšeň, PSČ 628 00”. 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 3 pracovních dnů po doručení 
žádosti.  

 

Dotaz  doručený zadavateli dne 16.6.2014: 

 
„Jaké dokumenty týkající se kvalifikačních předpokladů máme přiložit k nabídce a co budeme 
dokládat až před případným podpisem smlouvy?“ 

 
Odpov ěď zadavatele dne 29.1.2014: 
 

Uchazeč, nejpozději do lh ůty pro podání nabídek , dokládá ORIGINÁL nebo OVĚŘENOU 
KOPII: 

− Výpis z Obchodního rejstříku 

− Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy apod.) 

− seznam  2  (dvou)  techniků  či  technických  útvarů,  jež  se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky 

− Příloha č. Výzvy 

− Čestné prohlášení se seznamem prací, viz. definice v bodě 13.5. Výzvy 

 

Uchazeč, nejpozději před podpisem  smlouvy dokládá ORIGINÁL nebo OVĚŘENOU KOPII: 

− výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) a 
b)) 

− výpis z evidence Rejstříku trestů statutárních orgánů uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) 
a b)) 

− potvrzení příslušného FÚ o daňových nedoplatcích (§ 53 odst. 1, písm. f) 
− potvrzení příslušného orgánu či instituce o nedoplatcích na pojistném, sociálním 
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zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§53 odst. 1, písm. h) 

− Jednotlivé reference uvedené v seznamu (čestné prohlášení bod 13.5.) potvrzené 
objednateli. Seznam musí obsahovat údaje uvedené v bodě 13.5. b. 
 

 

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. 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


