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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 

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 ZVZ 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: 

 

Dle bodu 3.5 (ad I.) zadávací dokumentace máme doložit reference spočívající v přípravě 

projektových žádostí. Lze jako referenci předložit i projektové žádosti předložené pro vlastní 

projekty? Tedy tyto služby nejsou fakturované. 

 

Odpověď: 

 

Ano. 

 

 

Dotaz 2: 

 

Prosím o specifikaci termínu národní dotační tituly. 

 

Odpověď: 

 

Národními dotačními tituly zadavatel míní programovou podporu financovanou z národních 

zdrojů bez spoluúčasti EU nebo jiné zahraniční účasti, tedy z programů financovaných ze státního 

rozpočtu České republiky apod. 

 

 
Dotaz 3: 

 

Prosím o stanovisko, zda by podmínka pro referenční projekt (technické kvalifikační předpoklady 

dle bodu 3.5 zadávací dokumentace ad I. – čtvrtá odrážka), aby alespoň jeden projekt byl 

financován z Horizontu2020, nemohla být nahrazena zkušeností dvou členů týmu s hodnocením 

projektů v H2020 a FP7? Jsme schopni doložit alespoň 8 výzev, ve kterých  byli naši pracovníci 
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zváni do Bruselu jako experti. Projekt do FP7 jsme psali v roce 2011, čímž není  splněna 

podmínka posledních 3 let. 

 

Odpověď: 

 

Zadavatel požaduje splnění uvedených technických kvalifikačních předpokladů z toho důvodu, 

aby stanovil minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci dodavatele, resp. osob 

odpovědných za poskytování příslušných služeb. Z tohoto důvodu zadavatel uznává, že 

poskytnutí expertních služeb při hodnocení projektů v daném programu je odborně na obdobné 

úrovni, jako zpracování úspěšné žádosti. Proto zadavatel připouští, aby dodavatelé mohli 

nahradit zpracování žádosti o dotaci schváleného projektu účastí na hodnocení projektů v daném 

programu. Zadavatel v tomto smyslu upravuje bod 3.5.I zadávací dokumentace, které je nyní 

platné v následujícím znění (nově 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 ve zpracování žádosti o dotaci schválených projektů s přiznanou a vyznačenou 
dotací nebo v ověřené účasti na expertním hodnocení žádostí o dotaci v příslušných 
dotačních výzvách (do výše maximálně 30 % předložených referenčních projektů – min. 70 % 
referenčních projektů musí spočívat ve zpracování žádosti o dotaci), 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 

 
 
V souladu s výše uvedenými odpověďmi zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ 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 30. 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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