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Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického mobiliáře
a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ČÍSLO 3
V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovením
v článku 17 zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě žádosti o dodatečné informace, zadavatel
sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky takto:
Dotaz č. 4: Pozvu svého kolegu jako mého kooperanta- „dodavatele obrazů“ ( pro dokumentaci mám
pouze jeden obraz, který je kulturní památka…) jakou formou to do dokumentace avizovat? – přiložit
dohodu o společné práci?
Odpověď zadavatele: Veškeré informace nutné k sestavení nabídky, včetně informací o prokazování
splnění kvalifikace, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, případně je upravuje zákon č. 137/2006 S., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). Pokud dotaz směřuje na prokazování kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, musí dodavatel postupovat dle § 51 odst. 4 zákona, tj. doložit požadované
dokumenty; zároveň musí dodavatel subdodavatele uvést v relevantních přílohách zadávací dokumentace.
Pokud dotaz směřuje na prokazování kvalifikace několika dodavateli společně, musí tito postupovat podle
§ 51 odst. 5 a 6 zákona.
Dotaz č. 5: Paní na finančáku mi odmítla vyplnit předložený formulář, místo toho mi prodala jejich oficiální
dokument- bude to stačit?
Odpověď zadavatele: Veškeré informace nutné k sestavení nabídky, včetně informací o prokazování
splnění kvalifikace, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, případně je upravuje zákon. Pokud dotaz směřuje
na prokazování základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, musí dodavatel
v rámci své nabídky předložit doklady dle § 53 odst. 3 písm. b) zákona.

V Brně, dne 12. 5. 2015
…………………………………………………
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