VYSVĚTLENÍ ZADAVÁCÍ DOKUMENTACE č. 5
ZE DNE 17. 2. 2017 (DNS_03)
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.: Z2016-000499 (původně 638280)

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace 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“).
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Píšeme ohledně doložení dokumentů k registraci do dynamického nákupního systému. Pro prokázání
následujícího v závorce (d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
postačí čestné prohlášení, že naše společnost nemá nedoplatek na sociálním pojištění? Pro
prokázání splnění kvalifikace postačí výpis z obchodního rejstříku?
Pozn.: V zadávací dokumentaci zadavatel výslovně uvádí, že veškerá komunikace se zadavatelem
musí být vedena pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Výše uvedená žádost nebyla
zadavateli doručena prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, zadavatel se však i přesto rozhodl
odpovědět.
Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Tak jak je uvedeno v kvalifikační dokumentaci (viz bod 2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST, bod d), v rámci
prokázání základní způsobilosti – bodu d) musí dodavatel prokázat, že nemá v České republice ani
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Toto dodavatel prokáže předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Prokázání základní způsobilosti – bodu d) tedy není možné prokázat čestným prohlášením.
Předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatel prokáže pouze prokázání profesní způsobilosti
(viz Kvalifikační dokumentace – bod 3 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST).

V Praze dne 17. 2. 2017

