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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČ 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel 

Název zakázky Zpracování dotačních projektů a související poradenství 

Druh zadávacího řízení 
nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná otevřeným řízením dle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), 
uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 636333 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce formou odpovědí na žádost o dodatečné informace zájemců o 
toto zadávací řízení.  
 
Dotaz 1: 

 

V bodě 3.5 zadávací dokumentace se na straně 6 píše, že máme doložit seznam významných 

služeb poskytnutých v posledních 3 letech. Ráda bych se zeptala na definici 3 let? 3 roky se 

vztahují k poskytnutí služby (nejdéle do doby, kdy jsou připraveny podklady pro vydání 

právního aktu) nebo se 3 roky vztahují na realizaci projektu (tedy doba trvání referenčního 

projektu)? 

 

Odpověď: 

 

Uvedené 3 roky se vztahují k poskytnutí dané služby, tj. zpracování žádosti o dotaci 

schváleného projektu, nikoli k době trvání referenčního projektu. 

 

 

Dotaz 2: 

 

V bodě 3.5 zadávací dokumentace na straně 7 (ad I.) je uveden pojem schválených projektů 

s přiznanou a vyznačenou dotací. Ráda bych se zeptala, v jaké fázi tyto projekty musí být? Je 

možné dodat i referenční projekty, které byly schváleny, ale není ještě vydáno rozhodnutí? Lze 

započítat i projekty, které splnily věcné hodnocení, ale nebyly financovány pro nedostatek 

finančních prostředků? 

 

Odpověď: 

 

Ano, v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů je možné dodat referenční 

projekty, které byly schváleny, ale ještě nebylo vydáno rozhodnutí, i projekty, které splnily 

věcné hodnocení, ale nebyly financovány pro nedostatek finančních prostředků. 
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Dotaz 3: 

 

Dle bodu 3.5 zadávací dokumentace na straně 7 (ad. II) máme doložit reference za 

administraci schválených projektů. Ráda bych se zeptala, zda je možné doložit reference za 

management vlastních projektů a popř. jakým způsobem? 

 

Odpověď: 

 

Ano, je možné doložit rovněž reference za management vlastních projektů, a to doložením 

osvědčení vystaveného samotným dodavatelem. 

 

 

Dotaz 4: 

 

CV člena týmu má obsahovat informace o úspěšně realizovaných projektech, kdy se člen 

podílel na min. 10 různých projektech. Znamená to tedy, že můžeme započítat projekty, u 

nichž byla zpracována pouze projektová žádost, ale i projekty, kdy byla osoba na projekt 

zaměstnána v rámci pracovněprávního vztahu (tedy na projektu se podílela)? 

 

Odpověď: 

 

Ano. 

 

 

Dotaz 5: 

 

Dle bodu 7.3.2 zadávací dokumentace je uvedeno, že hodnocení bude probíhat také dle dílčího 

hodnotícího kritéria 7.2.2. Ze zadávací dokumentace nám není jasné, kolik osob bude 

zadavatel hodnotit? Tým musí mít minimálně 3 osoby, ale pokud uvedeme 10 osob, bude 

hodnoceno 10 osob? Pokud se u více osob budou vyskytovat stejné projekty, budou přičteny 

body u obou hodnocených osob? 

 

Odpověď: 

 

Zadavatel bude hodnotit celý tým, tj. pokud bude složený z 10 osob, bude hodnotit 10 osob. 

Hodnocen bude počet zpracovaných a schválených dotačních projektů od roku 2004, na nichž 

pracovali členové řešitelského týmu, a to tak, že pokud se budou u více osob vyskytovat stejné 

projekty, budou body přičteny pouze jednou. Zadavatel doporučuje vyplnit tabulku v příloze 

č. 7 zadávací dokumentace tak, že ve sloupci „Příjemce dotace a název projektu“ bude uveden 

příjemce a konkrétní projekt a ve sloupci „Jméno člena týmu, který na projektu pracoval“ 

může být uvedeno případně více jmen členů týmu, kteří na něm pracovali (projekt tak bude 

v tabulce uveden pouze jednou, což je přehlednější).  

 

 

Dotaz 6: 

 

Přílohou Rámcové smlouvy je i zadávací dokumentace a nabídka. Je nutné k podepsané 

smlouvě ještě jednou doložit nabídku a dokládat zadávací dokumentaci? 

 
Odpověď: 

 

Ne, v rámci podání nabídky není nutné přikládat tyto přílohy návrhu smlouvy. 
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Dotaz 7: 

 

V kritériích uvádíte, že je třeba doložit x počet projektů z oblasti vědy a výzkumu. Jakým 

způsobem definujete vědu a výzkum? 

 
Odpověď: 

 

Projekty z oblasti vědy a výzkumu zadavatel míní vědecké projekty, výzkumné projekty, 

projekty týkající se vědeckých a výzkumných institucí, vědecké a výzkumné činnosti vysokých 

škol, výzkumu a vývoje podniků a firem apod., tj. projekty týkající se vědecko-výzkumné 

činnosti včetně podpory takové činnosti. 

 
 
Dotaz 8: 

 

Hodnocení kvality nabídky dle bodu 7.3.2 ZD: v případě, že se na přípravě jedné projektové žádosti podíleli 
dva členové realizačního týmu, pak se takový projekt do tabulky pro hodnocení zahrnuje 2x (tj. za každého 
člena týmu a bude i 2x bodově ohodnocen), nebo se projekt zahrne do tabulky vždy pouze jednou a uvedou 
se k němu dva členové realizačního týmu (tj. projekt bude pro účely hodnocení kvality bodově ohodnocen 
pouze 1x)?  
 
Odpověď: 

 

Viz odpověď na dotaz č. 5 jiného zájemce – projekt se při hodnocení bude počítat jednou, 

zadavatel doporučuje zahrnout jej do tabulky v příloze č. 7 zadávací dokumentace vždy pouze 

jednou a uvést k němu všechny členy týmu, kteří se na něm podíleli.  

 
 
Dotaz 9: 

 

Hodnocení kvality nabídky dle bodu 7.3.2 ZD: je stanoven maximální počet projektů, které budou za 
nabídku jednoho uchazeče zahrnuty do hodnocení kvality? Nebo naopak lze zahrnout do přehledové 
tabulky i několik desítek projektů, s tím že tyto byly připraveny od roku 2004 po současnost?  
 
Odpověď: 

 

Do tabulky lze zahrnout všechny úspěšné projekty, na kterých konkrétní členové týmu od r. 

2004 pracovali (tj. může jich být několik desítek). 

 
 
Dotaz 10: 

 

Hodnocení kvality nabídky dle bodu 7.3.2 ZD: mohou být pro účely hodnocení kvality uvedeny také 
projekty, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů pro podání nabídky, které zároveň 
splňují podmínku, že se jejich přípravy účastnil některý ze členů realizačního týmu?  
 
Odpověď: 

 

Ano. 
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Dotaz 11: 

 

Hodnocení kvality nabídky dle bodu 7.3.2 ZD: pokud uchazeč nabídne realizační tým složený např. z pěti 
osob, z nichž tři budou splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v bodě 3.5 ZD a zbývající dvě nebudou, 
nicméně mají zkušenosti s přípravou relevantních projektů (např. mají praxi jen 5 let v oboru, nicméně za 
tuto dobu podali 10 úspěšných projektů), pak lze takové osoby a jejich projekty zahrnout do přehledové 
tabulky pro hodnocení kvality a budou takové projekty zahrnuty do hodnocení kvality v dílčím kritériu 
7.2.2? 
 
Odpověď: 

 

Ano. 

 
 
Dotaz 12: 

 

Hodnocení kvality nabídky dle bodu 7.3.2 ZD: Je pro projekty zahrnuté do tabulky pro hodnocení kvality 
realizačního týmu třeba také třeba přikládat potvrzení veřejného zadavatele, stejně jako je to požadováno 
pro projekty sloužící k prokázání technické kvalifikace uchazeče, nebo pro účely hodnocení kvality 
realizačního týmu postačuje čestné prohlášení člena realizačního týmu, že takové projekty připravoval?   
 
Odpověď: 

 

Ne, pro účely hodnocení postačuje čestné prohlášení, není třeba dokládat osvědčení veřejného 

zadavatele. Zadavatel si v případě pochybností může ověřit dané informace. 

 
 
Dotaz 13: 

 

Prokázání technické kvalifikace dle bodu 5.3 ZD: prosím o upřesnění kam zadavatel řadí žádosti podávané 
do Strukturálních fondů? Tyto jsou obvykle financovány v kombinaci zdrojů – národních a EU fondů? Stejně 
tak prosím o upřesnění, kam v rámci prokázání kvalifikace zařadit projekty Finančního mechanizmu EHP a 
Norska? 
 
Odpověď: 

 

Žádosti podávané do Strukturálních fondů bude zadavatel řadit mezi projekty financované 

z fondů EU. Obdobně bude postupovat i u projektů v rámci Finančního mechanizmu EHP a 

Norska apod. Zadavatel v tomto smyslu upravuje bod 3.5.I zadávací dokumentace, které je 

nyní platné v následujícím znění (upravený text označen pro zvýraznění žlutě):  

 
I. Pro předmět plnění spočívající v přípravě a zpracování žádostí o dotace z národních nebo 

evropských dotačních titulů musí uchazeč doložit seznam min. 10 poskytnutých služeb 
spočívajících v realizaci schválených projektů s přiznanou a vyznačenou dotací, přičemž 
o součet nákladů doložených projektů musí být min. 750 000 000 Kč. 
o min. 7 projektů musí být spolufinancováno ze strukturálních fondů EU nebo obdobných 

zdrojů (Finanční mechanismus EHP a Norska, Program švýcarsko-české spolupráce 
apod.), z čehož min. 4 projekty být musí být z oblasti vědy a výzkumu 

o min. 3 projekty musí být financovány z národních dotačních titulů, z čehož min. 1 být 
musí být z oblasti vědy a výzkumu 

o min. 1 projekt musí být financován z programu Horizont 2020 nebo 7. rámcového 
programu 
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V souladu s výše uvedenými odpověďmi zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona rovněž prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek, čímž dochází k posunutí termínu konce lhůty pro podání nabídek, tedy ke změně bodu 
2.2 zadávací dokumentace, který je nyní platný v tomto znění: 
 
2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 25. 11. 2016 do 11:00 hodin na adresu sídla zadavatele na 

adrese Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, Česká republika, do 
podatelny v přízemí u hlavního vchodu budovy (vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1). Nabídky je 
možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na výše 
uvedenou adresu v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin, poslední den lhůty pro podání 
nabídek lze nabídky doručit pouze od 8:00 do 11:00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné 
podání nabídky. 

 
 
 
 
 
V Praze  
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