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Dne: 19.03.2013 Naše značka: NA-  5611-22/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272 
Vaše značka:         
 
Dodatečné  informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA - zadávací řízení na 
poskytovatele právních a poradenských služeb“ 

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 14.3.2013, týkající se zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „NDA - zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských 
služeb“: 

 
 

Odpověď na dotaz č. 1 
 
V bodě 3 přílohy č. 4 zadávací dokumentace se jedná o chybu v psaní, kdy věta druhá měla 
být vypuštěna. Správné znění bodu 3 je: „Uchazeč předloží doklady specifikované dle 
kapitoly 6.1 zadávací dokumentace“. Forma čestného prohlášení není předepsána. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 2 
 
Zadavatel předpokládá, že v této kapitole uchazeč stručně a výstižně popíše, jak bude 
postupovat při plnění veřejné zakázky. Například popíše způsob spolupráce se zadavatelem, 
formy komunikace apod. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 3 
 

- Zadávací řízení na dodavatele stavebních prací – hlavní pracoviště a  
- zadávací řízení na technický dozor investora – hlavní pracoviště  
souvisejí s výstavbou prostor hlavního pracoviště. 
 
- Zadávací řízení na provedení bezpečnostního auditu se týká činnosti 6. Certifikace.  
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Odpověď na dotaz č. 4 
 
Zadavatel předpokládá, že časový harmonogram plnění bude obsahovat zejména 
předpokládané časové harmonogramy uvedených zadávacích řízení. Mimoto může obsahovat 
i další aktivity z hlediska dodavatele podstatné. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 5 
 
Předmět zakázky byl při přípravě projektu koncipován jako právní služby a konzultační 
služby v oblasti ICT. Při přípravě zadávací dokumentace však zadavatel dospěl k závěru, že 
takto široce koncipovaný předmět VZ by bylo lze považovat za diskriminační vůči 
uchazečům specializovaným pouze na jeden z okruhů požadovaných činností. Proto zadavatel 
považuje za účelné rozdělení předmětu  na dvě samostatná výběrová řízení, která budou obě 
realizována v režimu původní nadlimitní veřejné zakázky. 
 
Odpověď na dotaz č. 6 
 
Nejsou povinná. 

 
 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 
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