
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043446   Fax: 257042609  
IČ: 00006947  DIČ: CZ00006947 

 

V Praze dne  1.6.2011 
Č. j.: 232/53968/2011 

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: Ing. Dušánková, l. 3446 
Přílohy: -- 
  

Ernst & Young, s.r.o. 
Karlovo nám. 10 
120 21 Praha 2 

 
 

 
 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   
                                                                   

„Publicita v oblasti veřejných strategií“ 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

Zadavatel využívá opčního práva podle § 99 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
které si vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Předmětem opčního 
práva je poskytování služeb v oblasti publicity, tj. informování ústřední i regionální 
veřejné správy o strategické práci, o realizaci projektu „Metodika přípravy veřejných 
financí“ (dále také „Projekt“), jeho průběžném postupu, výsledcích a zejména jeho 
významu z hlediska kvalitní přípravy a implementace veřejných strategií v dlouhodobém 
horizontu. Cílem poskytovaných služeb je dosažení co nejširší podpory z řad cílových 
skupin, kterých se příprava a implementace veřejných strategií týká, a kteří budou 
potenciálními uživateli metodiky přípravy veřejných strategií. Touto aktivitou bude 
dosaženo aktivního zapojení cílových skupin do procesu tvorby metodiky přípravy 
veřejných strategií za účelem její podpory, její následné akceptace a prosazování změn v 
průběhu implementace. 
Publicita projektu a šíření osvěty v oblasti strategické práce bude zajištěno zejména 
prostřednictvím následujících nástrojů: 
1. Navržení komunikačního plánu publicity Projektu. 
2. Příprava a realizace seminářů pro (a) vrcholné představitele ústřední i regionální 

veřejné správy a (b) klíčové pracovníky ústřední i regionální veřejné správy, kteří se 
budou přípravou veřejných strategií zabývat. 

3. Tvorba instruktážních materiálů a brožur přibližujících navrhované změny v oblasti 
odpovědné přípravy veřejných strategií. 

4. Vytvoření webového portálu o Projektu, sloužícího jako komunikační kanál pro 
sdílení zkušeností, připomínek a námětů na vertikální i horizontální úrovni. 

Výstupem poskytování služeb budou výše specifikované nástroje publicity Projektu. 



 
 
 
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

a) Doba plnění: ode dne podpisu smlouvy do 31. 8. 2012 
b) Místo plnění: Praha 

 
III. Splnění kvalifikace  
Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z Obchodního rejstříku 
či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních předpisů 
zapsán.  

 
IV. Obchodní podmínky  
Obchodní podmínky sjednané ve Smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 
23.2.2011 se tímto předmětem VZ nemění. 
 
V. Požadavky zadavatele 
Uchazeč v nabídce předloží následující informace: 
1. Krycí list nabídky. Uchazeč v nabídce předloží vyplněný krycí list, který je uveden 

v příloze této výzvy. 
2. Věcná část nabídky. Uchazeč ji vypracuje ve smyslu požadavků formulovaných 

v bodě I. Informace o předmětu veřejné zakázky. Uchazeč není oprávněn předložit 
variantní nabídku. 

3. Cenová nabídka. Celková nabídková cena/cena zakázky musí být vyjádřena jako 
částka v Kč bez DPH a včetně DPH. Maximální rozpočet smlouvy je 1 700 000 Kč 
bez DPH;  

4. Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, který 
bude zahrnovat minimálně tyto náležitosti:  
- ujednání o předmětu plnění 
- ujednání o termínu plnění včetně termínu dílčích plnění a výstupů 
- ujednání o dílčích cenách a o celkové nabídkové ceně a platebních podmínkách 
- ujednání o třetích osobách/subdodavatelích 
- ujednání o autorských právech zadavatele k vytvořených materiálům a web portálu 
(po skočení závazku dodavatele) 
- ujednání o odstoupení od smlouvy týkající e rozpočtového roku 2012: „Smluvní 
strany se dohodly, že Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí v případě  
a) neschválení rozpočtových prostředků pro projekt na rok 2012 
b) pro neplnění předmětu či jinak vadné plnění předmětu smlouvy. 
 

 
VI. Identifikační údaje zadavatele  

      Název:      Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:               00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:  
Náměstek ministra Ing. Tomáš Zídek. 
 
 
 

 
 



 
VII. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce 
bude jednáno  

     Jednání s realizačním týmem projektu se uskuteční v kanceláři č. 120B, Ministerstva 
financí, Letenská 15, Praha, dne 9.6.2011 v 15.00  hodin  a předmět uvedené veřejné 
zakázky bude projednán v jazyce českém. 

 
VIII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 
podání nabídek  

     Termín posledního možného jednání s realizačním týmem projektu je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy  dne 15.6. 2011 na výše uvedeném místě. 

 
IX. Lhůta a místo pro podání nabídky  
a) Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, označené adresou dodavatele, na přelepu 

razítkem dodavatele, případně podpisem a na přední straně označené „Jednací řízení 
bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – Publicita v oblasti veřejných strategií – odd. 
232/D“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese 
zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 
118 10 Praha 1. 

 
b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději 

do 17. 6. 2011 do 16:00 hodin (po dohodě, resp. po ukončení posledního jednání). 
 

X. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
       Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ............................................. 

                     Zadavatel 
                                                                                             JUDr. Miluše Stloukalová 
                  Vedoucí oddělení 232 
            Zadávání veřejných zakázek 
 



 
 

Krycí list nabídky 
  

Veřejná zakázka   
realizovaná v souladu s ustanovením § 23 odst.7 písm. b)  Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“)  
 

„Publicita v oblasti veřejných strategií“ 
 

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 0006947 
 

Identifikační údaje dodavatele 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
IČ/DIČ:   

 

Ostatní  údaje 
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

 
 

Osoba oprávněná jednat jménem 
 či za   dodavatele:  

 

Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
Fax:   
e-mailová adresa: 

 

 

 
Plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele: 
 

Identifikační údaje subdodavatele 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo subdodavatele:  
Právní forma:  
IČ/DIČ:   

 
Specifikace části veřejné zakázky 
zadané subdodavateli:  

 

Procentní podíl na plnění  veřejné 
zakázky:  

 

Pozn:  Tabulku proškrtněte v  případě, že část veřejné  zakázky nebude subdodavatelsky plněna  
Tabulku rozšiřte v případě, že část veřejné  zakázky  bude plnit více subdodavatelů  

 

Nabídková cena Kč 

bez DPH 

DPH Kč 
vč. DPH 

Celková nabídková cena     

 

V …………….dne …………………….. 
 

...............………………………………………… 
Podpis/y osob oprávněné/ných jednat jménem či za dodavatele 
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