
 DODATEČNÉ INFORMACE č. 4  
 
 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Lenka Betincová  
 
 
……………………………….. 
Podpis: 

 
V Praze dne  18.11.2014 
 
Název veřejné zakázky: 
 

Zavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba 
metodiky projektového řízení  

 
 
Dotaz č. 1: 
V bodě VII. Požadavky na jednotný způsob  zpracování nabídkové ceny se uvádí pod bodem b) na 
jednotlivé etapy v tomto poměru 
Analýza maximálně 40% nabídkové ceny 
Návrh implementace maximálně 25% nabídkové ceny 
Evaluace maximálně 50% nabídkové ceny 
Toto rozdělení dává více jak 100% 
 
Dále nabídková cena má být uvedena také v Krycím listu, kde je požadováno rozdělení 
Analýza maximálně 40% nabídkové ceny 
Návrh implementace maximálně 20% nabídkové ceny 
Evaluace maximálně 40% nabídkové ceny 
Tento poměr na jednotlivé etapy je odlišný od poměru na jednotlivé etapy v bodě VII. 
Předpokládáme, že závazné rozdělení se uvádí v Krycím listu. Je tento předpoklad správný? 
 
Odpověď: 
Udávané maximální limity se týkají vždy jednotlivé etapy. Záleží na uchazeči jak ocení konkrétní 
etapu, v celkovém součtu musí nabídková cena činit 100%. 
Bod VII. Výzvy je uveden správně. Údaje uvedené v krycím listě upravujeme v souladu s bodem 
VII. Výzvy (viz příloha). 
 
Dotaz č. 2: 
Ve smlouvě v předmětu Smlouvy v odstavci I. bod 1. chybí bod 1.4. 
Dále v bodě 1.5 Předmětu Smlouvy se uvádí Realizace školení a tvorba vzdělávacích plánů, avšak 
v Zadávací dokumentaci v bodu I -  Vymezení a předmět plnění zakázky, se nepíše o školení resp. 
školících podkladových materiálech. Předmět Smlouvy je tedy odlišný od bodu I. Vymezení a 
předmět plnění zakázky v Zadávací dokumentaci. 
Prosím o upřesnění předmětu plnění zakázky v Zadávací dokumentaci. 
 
Odpověď: 
Odstavec  1.4. v bodě I. smlouvy nechybí, došlo pouze k chybnému číslování odstavců.  
Návrh smlouvy je nedílnou přílohou zadávací dokumentace, předmět zakázky je v ní podrobněji 
rozpracován.   
 



 
 
 
 
 
 
Dotaz č. 3: 
V Zadávací dokumentaci se požaduje prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů (dle bodu 
V.). Je možné prokázání těchto profesních kvalifikačních předpokladů Výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů? 

Odpověď: 
Ano, profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat Výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. 
 



 
 

Příloha  č. 1  
 

Krycí list nabídky 
 
 
 
Veřejná zakázka   

 Zavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba metodiky projektového 
řízení“ 

 
 
 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název:  

 
Adresa a sídlo dodavatele:  
IČ:  
Kontaktní  (oprávněná) osoba:  
Telefonní spojení:  
e-mailová adresa:  
 
 
 

Nabídková cena  Kč bez DPH Kč vč. DPH  
Za celý rozsah plnění veřejné zakázky 
 

  

Analýza (maximálně 40 % nabídkové ceny)   
Návrh implementace (maximálně 25 % nabídkové ceny)   
Evaluace (maximálně 50 % nabídkové ceny)   
 
 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že  akceptuji/jeme  
podmínky zadání  této veřejné zakázky. 

 

 
 

V …………….dne …………………….. 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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