
DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM 

v souladu s § 49 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Identifikace zadavatele:  Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 

 

 

……………………………….. 
Podpis: 

V Praze dne: 17.  ledna 2014 
Název veřejné zakázky: Auditní služby  - akreditace a certifikace 

platební agentury 2014 - 2020 
Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

VZ 354875 

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení 
 
 

Dotaz č. 1 
Požadujete, aby jedna nebo více služeb spočívající v provádění certifikace v rámci společné 
zemědělské politiky měla souhrnnou minimální hodnotu 20 mil. Kč bez DPH.  Tato služba by 
se měla primárně týkat certifikace prostředků v rámci společné zemědělské politiky (jinými 
slovy audit certifikovaných prostředků) nebo se může jednat o službu provedenou pro 
certifikační agenturu prostředků společné zemědělské politiky daného členského státu EU, 
která měla hodnotu 20 mil. Kč?  
 
Odpověď 
Cílem zadavatele při stanovení technického kvalifikačního předpokladu ve znění „jedna nebo 
více služeb spočívající v provádění certifikace v rámci společné zemědělské politiky v 
souhrnné minimální hodnotě 20 mil. Kč bez DPH (požadavek zadavatele lze prokázat 
prostřednictvím služby realizované v rámci celé EU)“ bylo zajištění odpovídající kvality 
budoucího plnění prostřednictvím kvalifikovaného dodavatele, který již má zkušenost s 
prováděním certifikace účtů platebních agentur v rámci společné zemědělské politiky. Pro 
prokázání splnění dotyčného kvalifikačního předpokladu je proto z pohledu zadavatele 
určující materiální charakter referenční služby (tzn. zda-li dodavatel disponuje zkušeností s 
výkonem certifikace v komplexním rozsahu), nikoliv pouze povaha subjektu, pro který 
dodavatel službu prováděl. Za splnění příslušné podmínky nelze tedy považovat provedení 
jakékoli blíže nespecifikované služby pro certifikační orgán/y v členských státech EU. Za 



účelem maximální otevřenosti této veřejné zakázky lze daný kvalifikační předpoklad prokázat 
prostřednictvím služby realizované v rámci celé EU. 
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