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Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE C. l

v zadávacím řízení

"DOSTAVBA C^KLOSTEZKY V OBCI PSÁRY"

ZADAVATEL:
Sídlem;

Zastoupený;
IČ:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
Milan Vácha, starosta obce
00241580

V Psárech dne 25. 05. 2017

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k
podlimitru veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
VJOUla:du-se. zákonem č- 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")
"DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY" (dále jen "veřejná zakázka").

Vysvětlení zadávací dokumentace c. l:

Zadavatel tímto upřesňuje níže uvedený text dokumentu Výzva k podáni nabídky bodu
"Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele:" :

^Účastník ve své nabídce předloží dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání
P0^ zvlástmd\J'mvmd\ předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zahízky, zejména
dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni.
Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu analogicky dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ.
Zadavatel uvádí, ze muže u účastníků požadovat dk § 53 odst. i) ZŽVZ v průběhu zadávacilio řízení
doklady dle § 77 odst. 2) písni, a) ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené kopii. "

následujícíin způsobem

"Účastník ve své nabídce předloží dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ doklad, zeje oprávněn k podnikáni
v rozsahu odpovídtijicímu předmětu veřejné zahízky, a to podle dokladu prokazující' příslušné
živnostenské oprávnění či licenci:

Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování.
Účastník ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu mwlogichj dle § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle § 53 odst. i) ZŽVZ v průbáiu zadmacíliořizení
doklady dle § 77 odst. 2) písni, a) ZZVZ v originálu nebo úředně ověřené kopii."
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