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VĚC : DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 2. 
 
 
 
 Česká republika – Puncovní úřad, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Poskytování datových 
služeb“, zadané na základě oznámení zadávacího řízení uveřejněném pod evid. č. VZ 60011817 na 
informačním systému o veřejných zakázkách dne 12. 10. 2007, vše  v otevřeném zadávacím řízení 
dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZVZ), tímto v souladu s § 49 odst. 3 ZVZ poskytuje všem uchazečům, kteří si 
vyzvedli, nebo jímž poskytl zadávací dokumentaci, následující dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci a veřejné zakázce: 

 
1) Zadavatel v  bodě 7. 3. 6., v poslední větě Zadávací dokumentace uvedl odkaz na § 50 odst. 4 ZVZ. 
Zadavatel měl však na mysli dikci § 51 odst. 4 ZVZ. 

 
Bod 7. 3. 6. , poslední věta Zadávací dokumentace se mění a zní takto: 
 

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím 
subdodavatele se § 51 odst.  4 ZVZ použije obdobně. 
 
2) Zadavatel v  bodě 7. 3. 7., v první větě Zadávací dokumentace uvedl odkaz na § 50 odst. 5 ZVZ. 
Zadavatel měl však na mysli dikci § 51 odst. 5 ZVZ. 
 

Bod 7. 3. 7. , první věta Zadávací dokumentace se mění a zní takto: 
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 ZVZ společně 
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 23.10.2007 
 
 
           Ing. Martin Novotný 
         _________________ 
             podpis zadavatele 
 
 

 
 


