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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme v příloze dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Příprava realizační studie projektu 
reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“ uveřejněné v Informačním 
systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému  pod  evidenčním číslem 
7202012007638.  Dotazy jsou uvedeny v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 



Příloha 
 

Dotaz č. 1: 
Na základe verejnej zákazky s názvom „Příprava realizační studie projektu reformy 
kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“ Vás žiadame o vysvetlenie zadávacej 
dokumentácie“ 
V časti 5.1.4. Technické kvalifikační předpoklady uvádzate, že splnenie technických 
kvalifikačních predpokladov preukáže dodávateľ  predložením seznamu významných služeb, 
jejich předmětem bylo:  

a) alespoň dvě (2) referenční služby spočívaly v poskytnutí procesního poradenství 
v oblasti popisu a modelování procesů, optimalizace procesů a organizace v ČR ve 
veřejné správě či státní příspěvkové organizace či státního podniku či podniku 
vlastněného 100% státem, přičemž hodnota každé poskytnuté služby byla minimálně 
10.000.000,- Kč bez DPH; 

b) alespoň dvě (2) referenční služby spočívaly v návrhu nebo optimalizaci procesů 
ústředního orgánu státní správy ČR či jeho organizační složky či státní příspěvkové 
organizace v ČR či státního podniku vlastněného 100% českým státem, přičemž 
hodnota každé z těchto zakázek byla minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH; 

c) alespoň jedna (1) referenční služba spočívala ve zpracování (novelizaci) vnitřního 
předpisu (směrnice, řády, opatření apod.) či metodického předpisu (např. v oblasti 
systémů řízení, toků informací, finančních či účetních mechanizmů, zadávání zakázek, 
výběrových dotačních řízení apod.) popř. i právního předpisu (zákon, nařízení, 
vyhláška apod.) v organizacích státní správy ČR nebo samosprávy ČR nebo právnické 
osoby zřízené zákonem ČR, vykonávající veřejnou službu, kdy cena zakázky 
dosahovala min. hodnoty 500 tis. Kč 

 
Dotaz: 
Máme za to, že vyššie označené referenčné služby, kt. sú podmienkou splnenia technickej 
kvalifikácie sa môžu  realizovať rovnako bez ohledu na to, v ktorom štáte EÚ sa realizujú. 
Preto by sme sa chceli informovať, či vyššie uvedené referenčné služby realizované v SR 
budú akceptovatelné tak ako tie, kt. sú realizované v ČR.  
 
Odpověď: 
Ano, akceptujeme referenční služby z EU, tedy i ze Slovenska.  
 
 


		2012-03-09T13:01:35+0100
	Ing. Stanislav Sluka




