Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
1. V čl. I bod 6 vypustit.
Následující body 7 až 141 označit jako body 6 až 140.
2. V čl. I v bodě 21 (dosavadní bod 22) číslovku „3“ nahradit číslovkou „5“.
3. V čl. I bod 23 (dosavadní bod 24) vypustit.
Následující body 24 až 140 označit jako body 23 až 139.
4. V čl. I v bodě 38 (dosavadní bod 40) v první a druhé větě slova „do 3 pracovních
dnů“ nahradit slovy „do 5 pracovních dnů“ a slova „do 2 pracovních dnů“ nahradit
slovy „do 3 pracovních dnů“.
5. V čl. I bod 39 (dosavadní bod 41) upravit takto:
„39. V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě
dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení
s uveřejněním a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla
kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace,
včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací nebo
kvalifikační dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup.“.“.
6. V č. I za bod 70 (dosavadní bod 72) vložit nový bod 71, který zní:
„71. V § 71 odst. 9 se slovo „může“ zrušuje a slovo „sdělit“ se nahrazuje slovem
„sdělí“.“
Následující body 71 až 139 označit jako body 72 až 140.
7. V čl. I za bod 127 (dosavadní bod 128) vložit nový bod 128, který zní:
„128. V § 118 odst. 2 písm. c) se slova „§ 83 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 82 odst. 3“.“.
8. V čl. I bod 133 (dosavadní bod 133) upravit takto:
„133. V § 148 na konci odstavce 2 se doplňuje věta, která zní „Pokud to povaha
písemností umožňuje, doručují se písemnosti podle tohoto zákona prostřednictvím
datové schránky podle jiného právního předpisu76).
----------76) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
9.

Čl. V upravit takto:

„Čl.V
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dne 15. září 2010, s výjimkou ustanovení čl. II
bodu 3, které nabývá účinnosti dne 15. června 2010.“.

