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Zájemci o veřejnou zakázku 
 
 
 

Na základě žádosti  dodavatele Vám  zasíláme dodatečné informace II. k zadávacím podmínkám 
veřejné zakázky „Ověření využitelnosti Metodiky přípravy veřejných strategií na úrovni 
malých obcí, mikroregionů a MAS“ .  
 
Dotaz č. 2 - přesné znění:  
Jsou hodnotícím kritériím přiřazeny nějaké váhy nebo procentuální podíly? 
Odpověď:  
Předmětná veřejná zakázka je realizována jako veřejná zakázka malého rozsahu. Procentní váhu 
jednotlivých kritérií vč. subkritérií  stanoví hodnotící komise před  hodnocením nabídek.  
 
Dotaz č. 3 - přesné znění:  
Hodnoceno bude dle celkové nabízené ceny? Chápu správně, že celková nabízená cena je myšlena 
nabídková cena včetně DPH? 
Odpověď:  
Při hodnocení nabídek rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané 
hodnoty. Pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty (§ 79 odst. 2 Zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách,  v platném znění (dále jen „Zákon“).  
 
Dotaz č. 4 - přesné znění:  
Je samotná Metodika přípravy veřejných strategií veřejně dostupná pro uchazeče o veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky „Ověření využitelnosti Metodiky přípravy 
veřejných strategií na úrovni malých obcí a uskupení obcí (mikroregionů a MAS)“? 
Odpověď:  
V rámci pilotního projektu k ověření možnosti praktického využití „Metodiky přípravy veřejných 
strategií v ČR“ budou uplatněny základní principy, osnova a fáze tvorby veřejných strategií, 
uvedené v příloze výzvy k veřejné zakázce. Kompletní Metodika je dosud v etapě finalizace 
a veřejně není k dispozici.   
 
Dotaz č. 5 - přesné znění:  
Je možné doložit oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku uchazeče výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů? 
Odpověď:  
Ano. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje dle § 127 odst. 1 Zákona předložení 
požadovaných kvalifikačních předpokladů.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Dotaz č. 6 - přesné znění:  
Jaké dokumenty je nutné doložit v případě zapojení subdodavatele do plnění veřejné zakázky? 
Odpověď:  
V případě, že veřejná zakázka bude plněna subdodavatelsky, dodavatel předloží smlouvu uzavřenou 
se subdodavatelem (z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky dodavatelem) a oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku 
subdodavatele.   
 
Dotaz č. 7 - přesné znění:  
Co bude předmětem testování Metodiky, tj. 10 principů uvedených v Příloze č. 2 Zadávacích podmínek, 
nebo již existující dokument? 
Odpověď:  
Stejná odpověď jako na dotaz č.4. 
 
Dotaz č. 8  - přesné znění:  
Máte informaci, zda se už některé obce, mikroregiony nebo MAS řídí připravovanou Metodikou? 
Odpověď:  
Kompletní Metodika je dosud v etapě finalizace a veřejně není k dispozici. Z toho důvodu se dosud 
obce, mikroregiony nebo MAS nemohou řídit připravovanou Metodikou.   
 
Dotaz č. 9  - přesné znění:  
Po prostudování zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Ověření využitelnosti Metodiky 
přípravy veřejných strategií na úrovni malých obcí a uskupení obcí mikroregionů a MAS“ bych se 
chtěla zeptat, zde je metodika, která se má ověřovat někde dostupná. 
Odpověď:  
Stejná odpověď jako na dotaz č.4. 
 
 

S pozdravem  
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Zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
Vedoucí odd. 232 – Zadávání veřejných zakázek   
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