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Dne: 18.03.2013 Naše značka: NA-5817-44/05-2012    Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272 

Dodatečné  informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 

 
Zasíláme tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 11.3.2013, týkající se zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 
a implementaci a vývoj SW“, a to odpověď na: 

 
-  dotaz č. 1 

Zadavatel souhlasí s názorem uchazeče. Zadávací dokumentaci jako přílohu návrhu smlouvy 
není nutné v nabídce přikládat. Zadávací dokumentace bude součástí smlouvy s vítězným 
uchazečem. Obdobná situace nastává u přílohy č. 2 – Nabídka zhotovitele.  

 
      -     dotaz č. 2 

Zadavatel předpokládá, že příloha č. 2 – Nabídka bude obsahovat m.j. popis předmětu díla, 
z něhož bude patrné, že nabízené dílo splňuje požadavky zadavatele. V příloze č. 3 – pak bude 
uvedený popis dále rozpracován a doplněn o konkrétní specifikace. 

 
- dotaz č. 3 

Příloha č. 8 – Ceník služeb ICT bude obsahovat ceny služeb ICT uvedených v příloze č. 4 – 
Specifikace služeb ICT. Ceník by měl obsahovat název služby, měrnou jednotku, cenu bez 
DPH, DPH a cenu s DPH. 

 
- dotaz č. 4 

Pro zadavatele je postačující, budou-li výtisky Kvalifikace a Nabídky vloženy do jedné 
obálky, a to za těchto podmínek: 

- výtisky budou zřetelně označeny Kvalifikace nebo Nabídka. 
- obálka bude zabezpečena tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo 

možné předčasné seznámení se s jejím obsahem.  
 

- dotaz č. 5 
Pro zadavatele je akceptovatelné, aby originál nebo úředně ověřená kopie listiny opravňující 
k podpisu byla v nabídce vložena pouze jednou.  

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
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