VÝZVA ÚČASTNÍKOVI
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka se
tak dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto
zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná
ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze analogicky.

Vyzývaný účastník:

Geotronics Praha , s.r.o., Pikovická 11,147 00, Praha 4, IČO:
48027014

Název veřejné zakázky:

Dodávka GNSS aparatur

Druh zadávacího řízení:

VZMR (otevřená výzva) (ZZVZ)

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.

Sídlo zadavatele:

Ústecká 98, 250 66 Zdiby

IČO:

00025615

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Karel Raděj, CSc.

V rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto výše uvedený zadavatel vyzývá:
1. v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona k předložení informací a dokladů dle § 104 písm. a)
zákona v rámci součinnosti před podpisem smlouvy
2. v souladu s § 122 odst. 5 zákona k předložení údajů o skutečném majiteli
Účastník prokáže doložením originálů či oveřených kopií:
·
·
·
·
·

výpis z rejstříku trestů prav. osoby
výpis z rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu
potvrzení o bezdlužnosti ze strany finančního úřadu
potvrzení o bezdlužnosti ze strany sociálního úřadu
výpis z obchodního rejstříku

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli, zadavatel požaduje doložení
prostých
kopíí:
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a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady
jsou
zejména
1.
výpis
z
obchodního
rejstříku
nebo
jiné
obdobné
evidence,
2.
seznam
akcionářů,
3.
rozhodnutí
statutárního
orgánu
o
vyplacení
podílu
na
zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel žádá, aby účastník ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení této výzvy doplnil výše požadované dokumenty na adresu OTIDEA avz, s.r.o., Thámova
681/32, 186 00 Praha 8.

V Praze dne 24.09.2018
podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Hubáčková
Datum: 2018.09.24
Hubáčková
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