Zadavatel:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)
Zadavatel ve smyslu § 99 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje na základě vlastního uvážení tuto změnu
zadávací dokumentace.
Název zakázky:

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky,
elektroniky a příslušenství

Číslo zakázky:

15/9615/005

Dle § 273 odst. 5 ZZVZ se dynamický nákupní systém („DNS“) zavedený podle předchozího
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
bude považovat za dynamický nákupní systém podle nového ZZVZ, který 1. 10. 2016 vstoupil
v účinnost.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům došlo k úpravě zadávacích podmínek obsažených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, jelikož zadavatel musel uvést zadávací podmínky do souladu
s novou právní úpravou. Jedná se zejména o požadavky na prokázání kvalifikace.
Upravené zadávací podmínky se vztahují pouze na dodavatele, kteří budou chtít po 1. 10.
2016 podat žádost o účast a být případně zařazeni do DNS. Dodavatelé, kteří jsou již do DNS
zařazeni, respektive byli zařazeni před 1. 10. 2016, nemusejí znovu nic dokládat, i nadále zůstávají
zařazeni do DNS.
Od 1. 10. 2016 již zájemci o zařazení do DNS nepodávají předběžnou nabídku dle ZVZ, ale
podávají žádost o účast dle ZZVZ (viz příloha č. 2). Žádostí o účast se podle ZZVZ rozumí údaje
nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal zadavateli na základě
zadávací dokumentace.
Kvalifikovaným pro zařazení do DNS je účastník, který prokáže splnění:
a) Základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
b) Profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Formální požadavky na doklady k prokázání splnění kvalifikace:
UCHAZEČ O ZAŘAZENÍ DO DNS PŘEDLOŽÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:
Základní způsobilost:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
(viz příloha č. 1),
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (viz příloha č. 1),
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e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Profesní způsobilost:
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
Od 1. 10. 2016 tedy nebude nadále vyžadován krycí list předběžné nabídky, čestné prohlášení
v rámci předběžné nabídky, původní čestné prohlášení o splnění kvalifikace a seznam a čestné
prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ; všechny tyto dokumenty byly z profilu zadavatele odstraněny
a nahrazeny přílohami č. 1 a 2 tohoto vysvětlení.

V Liberci dne 9. 12. 2016

Digitálně podepsal
Marie
Marie Křelinová
Datum: 2016.12.09
Křelinová
12:44:24 +01'00'
_________________________________________________
Za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

Přílohy:
Č. 1 – Čestné prohlášení
Č. 2 – Žádost o účast
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