Statutární město Ostrava
Magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

SMO/173737/12/LPO/Růž
S-SMO/137262/12/LPO/3

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Ivana Růžičková
599 443 256
599 442 010
iruzickova@ostrava.cz

Datum:

2012-05-24

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Multifunkční budova III, IV – VTP Ostrava (TDS, BOZP)“

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce Vám v souladu s ust.
§ 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme tyto
dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:
Obdrželi jsme od Vás Výzvu k podání nabídky na MFB III, IV – VTPO (TDI a BOZP), mám několik dotazů
(připomínek):
1. bohužel mi nejde stáhnout všechna zadávací dokumentace
Odpověď:
Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je poskytována uchazečům prostřednictvím jejího
uveřejnění na profilu zadavatele (https://verejnezakazky.ostrava.cz/. Provedenou kontrolou profilu nebyl na
straně zadavatele zjištěn žádný technický problém se stažením zadávací dokumentace. Uchazečům je
zadávací dokumentace dostupná. V případě, že se i přesto uchazeči stažení zadávací dokumentace nedaří,
může si zadávací dokumentaci vyzvednout osobně v sídle zadavatele nebo mu může být odeslána poštou
na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: iruzickova@ostrava.cz.
2. v příloze č. 5 je odkaz na jiný článek zadávací dokumentace než by měl být
Odpověď:
Zadavatel upravuje přílohu č. 5 zadávací dokumentace – čestné prohlášení. Obsahová část čestného
prohlášení zní: „Prohlašuji, že splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem a požadované
zadavatelem v čl. VIII. bodu 1 zadávací dokumentace“.
Aktuální verze čestného prohlášení - viz. příloha.
nerozumím jedné věci, když v příloze č.5 je čestné prohlášení budete chtít i kopie dokladů uvedené
v zadávací dokumentaci uvedené v požadavku na kvalifikaci?
Odpověď:
Uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení – příloha č. 5 zadávací dokumentace, čímž prokáže splnění
kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem v čl. VIII. bodu 1 zadávací dokumentace.
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v čl. VIII. bodu 1 zadávací
dokumentace.
3.

Ing. Eva Seborská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního
Příloha: Čestné prohlášení
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Příloha

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
podle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Prohlašuji, že splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem a požadované
zadavatelem v čl. VIII. bodu 1 zadávací dokumentace.

V ______________, dne __________

Osoba oprávněná jednat:
Titul, jméno, příjmení: ______________________

Funkce: _________________________________

Podpis: _________________________________
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