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1. Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Veřejná zakázka v otevřeném nadlimitním řízení:
„Elektronická evidence tržeb – nákup mediálního prostoru“
Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Zadavatel obdržel dne 17. 2. 2016 žádost o dodatečnou informaci k předmětné veřejné
zakázce. Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje dodatečnou informaci v tomto znění:
Dotaz (citace uchazeče):
V zadávací dokumentaci v bodu 5.1.4 Zadavatel uvádí, že uchazeč splní technické
kvalifikační předpoklady, pokud „předloží seznam minimálně tří významných zakázek
na služby shodného nebo obdobného plnění s touto VZ>“. Rád bych tímto požádal
o informaci, zda jako obdobné plnění akceptuje Zadavatel zakázku, jejíž součástí nebyli
všechny části předmětu veřejné zakázky specifikovaného v 2.2.1, tj. zajištění „nákupu
mediálního prostoru v TV, rozhlasu, tištěných médiích (print) a na Internetu (on-line
média)>“ ale pouze některé části - například pouze print a online média. Pokud toto
Zadavatel nepřipouští, prosím o upřesnění pojmu „obdobné plnění“ z bodu 5.1.4,
které Zadavatel akceptuje.
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že uvedený výklad uchazeče je správný.
Zadavatel akceptuje jako „obdobné plnění veřejné zakázky“ zakázku, jejíž součástí nebyly
všechny části předmětu veřejné zakázky specifikované v bodu 2.2.1 Zadávací dokumentace,
tzn., že je možné v rámci nabídky předložit osvědčení, která budou obsahovat například
pouze print a on-line média. Zadavatel však upozorňuje na skutečnost, že za významnou
zakázku považuje zakázku v plnění minimálně 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun
českých) bez DPH/rok/zakázka.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem
uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta a dále bude dodatečná informace uveřejněna na profilu zadavatele
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_49.html.
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