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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 

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 zadávací dokumentace máme doložit četné prohlášení se seznamem významných 

a přílohou tohoto seznamu musí být a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, b) jinou osobou 

či c) smlouva s jinou osobou. Co máme doložit jako přílohu tohoto seznamu v případě doložení 

expertního hodnocení? Je možné doložit pracovní smlouvu hodnotitele se seznamem 

hodnocených projektů? 

 

Odpověď: 

Ano, pokud není možné získat osvědčení zadavatele a pokud ze smlouvy vyplývá účast 

hodnotitele na daném projektu. 

 

 

 

Dotaz 2: 

Je nutné tuto pracovní smlouvu úředně přeložit do českého jazyka? 

 

Odpověď: 

Ano, na toto zadávací řízení se stále vztahuje povinnost dle § 51 odst. 7 ZVZ. 

 

 

 
Dotaz 3: 

Pokud budeme technické kvalifikační předpoklady dokládat pomocí expertního hodnocení, 

můžeme částku hodnocených projektů započíst do limitu 750 mil. Kč, který zadavatel stanovil? 

 

Odpověď: 

Ano. 
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Dotaz 4: 

Jelikož hodnocené projekty jsou mnohdy v EUR, jaký kurz je uchazeč oprávněn použít pro 

přepočet v případě stanovení hodnoty zakázky v Kč? 

 

Odpověď: 

 

Pro účely přepočtu hodnoty se použije kurz ČNB ke dni uveřejnění zadávacího řízení, tedy 23. 9. 

2016. 
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