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DODATEČNÉ  INFORMACE  č. 3   K  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACI 
 

Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlo:     Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 00 Praha 1 
IČ:                                         00006947 
DIČ    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Stanislav Sluka 
                                               Ředitel odboru 23 - Finanční  
  
Název veřejné zakázky:  „Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů 

systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u 
operačních programů spolufinancovaných z prostředků 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ 

 

                   V Praze dne 25. ledna 2013 

 
Zadavatel v souladu s ustanoveními § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se 
k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané podle zákona v otevřeném řízení 
pod Evidenčním číslem VZ  224888. 
 
Dotaz č. 1 
Je možné obdržet zadávací dokumentaci (nebo alespoň Přílohu č. 1 – “Platební a obchodní 
podmínky”) elektronicky ve Wordu?  
 
Odpověď č. 1 
Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci ve formátu word bude uveřejněna na Profilu zadavatele (a 
to již upravená dle odpovědi č. 2 těchto dodatečných informací). 
 
Dotaz č. 2 
Prosíme o vyjasnění Přílohy č. 1, I. Platební podmínky, odst. 2 a 3. Podle odst. 2 má dodavatel 
právo fakturovat vždy za každý uplynulý měsíc poskytování služeb. Podle odst. 3 má dodavatel 
právo fakturovat po písemném stvrzení kladného výsledku vyhodnocení zakázky. Má tedy 
dodavatel právo si vybrat dobu fakturace nebo je tím myšleno, že se fakturuje v průběhu zakázky 
měsíčně a poslední měsíc poskytování dané služby se vystaví faktura až po akceptaci plnění? 
 
Odpověď č. 2 
Z důvodu vyjasnění vztahu mezi odst. 2 a odst. 3 bodu I Přílohy č. 1 – Platební a obchodní 
podmínky zadavatel přistoupil k úpravě znění odst. 2 a odst. 3 bodu I Přílohy č. 1 takto:  
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„2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury je ve lhůtě 21 dnů od data jejího 
doručení zadavateli s tím, že výše fakturované částky nesmí překročit cenu dohodnutou ve smlouvě 
uzavřené na základě písemné výzvy k podání nabídky podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Odst. 3 bodu I Přílohy č. 1 – Platební a obchodní podmínky zůstává – kromě formální úpravy spočívající 
v odstranění závorky před slovem „tj.“ zůstává  beze změn  a  zní: 
 
„3. Právo fakturovat po písemném stvrzení kladného výsledku oponentního řízení zadavatele k 
vyhodnocení zakázky, tj. proces převzetí výsledku/ů v rámci plnění zakázky – případné uplatnění 
připomínek zadavatele (do 7 kalendářních dnů od převzetí výsledku/ů v rámci plnění zakázky), jejich 
vypořádání dodavatelem (do 7 kalendářních dnů od doručení připomínek zadavatele) a podepsání 
protokolu mezi zadavatelem a dodavatelem o předání/převzetí výsledku/ů v rámci plnění zakázky.“ 
 
Zadavatel v souvislosti s žádostí o dodatečné informace uvádí, že dodavatel tedy nemá právo vybrat si 
dobu fakturace ani není myšleno, že se fakturuje v průběhu zakázky měsíčně a poslední měsíc 
poskytování dané služby se vystaví faktura až po akceptaci plnění. 
 
Dle Přílohy č. 1 – Platební a obchodní podmínky je předpokladem vzniku práva fakturovat písemné 
stvrzení kladného výsledku oponentního řízení zadavatele k vyhodnocení zakázky, tj. zakázky zadávané 
na základě rámcové smlouvy. Teprve po uskutečnění tohoto aktu dodavatel vystaví fakturu, jejíž splatnost 
je 21 dní od doručení zadavateli. 
 
 
 
 
                                                                                 Podpis: ........................................................... 
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