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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: 
V rámci hodnotícího subkritéria kvality je u části manažerský rozvoj a komunikační strategie 
mimo jiné hodnocen způsob provedení sběru potřebných údajů, způsob modelování, 
optimalizace procesu, vazby na strategii vč. příslušné dokumentace. Vzhledem k tomu, že 
v rámci této části plnění k žádnému sběru údajů, modelování ani optimalizaci procesu 
nedochází, Uchazeč se domnívá, že tato část pravidel hodnocení se do hodnotící tabulky 
dostala omylem. Může Zadavatel potvrdit, zda budou výše uvedené oblasti v rámci hodnocení 
metodiky manažerského rozvoje a komunikační strategie skutečně hodnoceny a jaký proces 
by v tom případě měl být v této části plnění modelován a optimalizován? 
 
 
Odpověď: 

V zadávací dokumentaci, bod 11.2. (strana 22) došlo u subkritéria kvality – Manažerský 
rozvoj a komunikační strategie k  tiskové chybě.  

Správně má být: 
 

Manažerský rozvoj a 
komunikační 
strategie 
 

0-10 ‐ Struktura a obsah plánu 
implementace vyhovuje 
požadavkům (0-5) 

‐ Obsah a rozsah 
manažerského rozvoje 
vyhovuje požadavkům 
(0-5) 

Zadavatel bude posuzovat 
míru, kvalitu a 
komplexnost splnění 
požadavků na (1) způsob 
přípravy a obsah plánu 
implementace reformy 
KDP dle kapitoly 3.8, 
přílohy č. 1 Zadávací 
dokumentace a na (2) 
manažerský rozvoj 
pracovníků resortu MF dle 
kapitoly 3.9, přílohy č. 1 
Zadávací dokumentace. 
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