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VYSVĚTLENÍ 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
EXPLANATION 6 OF TENDER DOCUMENTATION
By § 98 of law Nr. 134/2016 Sb., about public procurements, as amended (hereinafter „law“)
Název veřejné zakázky:
PRONÁJEM LETOUNŮ L-39
Name of the public procurement: RENT OF L-39 AIRPLANES
Dotazy dodavatelů:
Questions of suppliers:

Question/Otázka:
Jelikož byl konečný termín tenderu během 6 týdnů celkem 3x posunut, a tender vyžaduje
platnost většiny přiložených certifikátů se stářím 3 měsíce a méně, chci se zeptat, jestli LOM
bude akceptovat i všechny takové dokumenty (záznam z obchodního rejstříku, záznam
z trestního rejstříku), které nejsou starší než 3 měsíce PRO PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ
KONEČNÝ TERMÍN TENDERU, například z 1. května 2020.
As the tender deadline was postponed three times in total six week time, and the tender
requires validity of most attached certificates of three months and less, want to ask whether
LOM will accept all such documents (business register records, criminal register records) of
time not older than three months FROM THE ORIGINALLY PLANNED TENDER CLOSING
DATE, for example from May 1st. 2020.
Answer/Odpověď:
Veřejná zakázka byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna / zahájena 1. května 2020.
V souladu s § 86 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. To znamená, že požadované doklady mohou
být vydané nejdříve 1. února 2020.

The public contract was published / launched in the Public Procurement Bulletin on May 1,
2020. In accordance with Section 86, Paragraph 5 of Act No. 134/2016 Coll. on Public
Procurement, Documents proving basic competence pursuant to Section 74 of the Act and
professional competence pursuant to Section 77, Paragraph 1 of the Act must prove
compliance with the required eligibility criterion no later than 3 months before the date of
commencement of the procurement procedure. This means that the required documents can
be issued no earlier than February 1, 2020.
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