Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č. 2
1) Název zadavatele
Základní škola Dany a Emila
Zátopkových, Třinec,
příspěvková organizace

2) Název zakázky:
Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj
zájmového vzdělávání
3) Dodatečná informace
1) zadavatel upravuje podmínky pro technické kvalifikační předpoklady (čl. 5.1 zadávací
dokumentace)
Původní znění:
nejméně tři (3) samostatné nejvýznamnější dodávky, v minimálním finančním objemu 500 000 Kč bez DPH
za každou dodávku. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí dodávka IT vybavení do učeben vzdělávacích
zařízení.

Nové znění:
nejméně tři (3) samostatné nejvýznamnější dodávky, v minimálním finančním objemu 500 000 Kč bez DPH
za každou dodávku. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí dodávka IT vybavení.

2) zadavatel upravuje v souladu s § 122 ZZVZ znění bodu 16.10 zadávací dokumentace následujícím
způsobem:

16.10 Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má
skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence
skutečných majitelů. K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení
výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové
evidence:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1.
2.
3.
4.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

3) zadavatel doplňuje znění kupní smlouvy v článku XII. Závěrečná ustanovení, odst. 9 (nové znění
v příloze tohoto vysvětlení).

Zadavatel rovněž prodlužuje termín pro podání nabídek o celou svou původní délku, tj.:
Původní termín: 18. 3. 2022 v 09:00
Nový termín: 4. 4. 2022 v 09:00
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Příloha: Kupní smlouva DI č. 2

