ZMĚNA ZADAVÁCÍ DOKUMENTACE č. 3
ZE DNE 12. 10. 2016
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupena:
IČO:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Ing. Petrem Hejdukem, náměstkem ministryně pro řízení sekce řízení úřadu
00551023

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM:
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Ev.č.: 638280

Výše uvedený zadavatel mění v souladu s § 99 zadávací dokumentaci vztahující se k výše
uvedenému dynamickému nákupnímu systému (dále také „DNS“) zadávanému dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), resp. dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).

Změna zadávací dokumentace č. 3:
Na základě nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016)
obdržel zadavatel stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR (č.j. MMR-39195/2016-33) k již
zavedeným DNS podle ZVZ.
Dodavatelé, kteří po 1. 10. 2016 budou podávat žádost o účast do již zavedeného DNS zadavatele
(dle předchozí právní úpravy), budou povinni prokazovat splnění kritérií základní způsobilosti již
v rozsahu stanoveném novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nikoli
podle předchozí právní úpravy, a to v následujícím rozsahu:

a)

Dodavatel prokazuje splnění této
Způsobilým není dodavatel, který
podmínky základní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před výpisu z evidence Rejstříku trestů
zahájením
zadávacího
řízení
pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí
podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního
orgánu právnická osoba, musí podmínku dle
předchozího odstavce splňovat
a. tato právnická osoba,

Způsobilým není dodavatel, který

b)

c)

d)

e)

b. každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku
podle prvního odstavce splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku
podle prvního odstavce splňovat osoby
uvedené v druhém odstavci a vedoucí
pobočky závodu.
má v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
má v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
má v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanost;
1
je v likvidaci , proti němuž bylo vydáno rozhodnutí
2
o úpadku , vůči němuž byla nařízena nucená
3
správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění této
podmínky základní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením

potvrzení příslušného finančního úřadu
a písemného čestného prohlášení ve vztahu
ke spotřební dani.
písemného čestného prohlášení

potvrzení
příslušné
sociálního zabezpečení

okresní

správy

výpisu
z obchodního
rejstříku,
nebo
předložením
písemného
čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán

Znamená to tedy, že dodavatelé, kteří jsou zařazeni do DNS do 1. 10. 2016 v něm zůstávají zařazeni
i po 1. 10. 2016 a nemusí automaticky opětovně prokazovat splnění kritérií základní způsobilosti
podle výše uvedeného.

1

§ 187 občanského zákoníku

2

§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

3

Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona o České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

Výše uvedené skutečnosti jsou zohledněny v opravném Oznámení o zahájení zadávacího řízení,
které bylo dne 12. 10. 2016 odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

V Praze dne 12. 10. 2016

Ing. Vendula Gergelová v.r.
oddělení veřejných zakázek
Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Příloha: Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR-39195/2016-33

