
 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 4. 2018 

k  veřejné zakázce malého rozsahu 

„Studie proveditelnosti na centrální vytápění ve městě Mrkonjić Grad“  

evidované zadávací dokumentací s č. j. 279829/2018-ČRA 

Zadávací řízení je uveřejněné na webových stránkách České rozvojové agentury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky:  

 

Česká republika – Česká rozvojová agentura  

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem  

Sídlem: Nerudova 3, PSČ 118 50 Praha 1  

IČO: 75123924  

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  

č. ú.: 0000-72929011/0710  

(dále jen „zadavatel”) 



 

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto na ni 

odpovídá, toto vysvětlení zveřejňuje na svých internetových stránkách a 

dále je rozešle všem potenciálním účastníkům, kteří zažádali o přílohy ke 

zveřejněné zadávací dokumentaci. 

 

Znění dotazu č. 1: 

V případě, že nikdo z naší firmy nevlastní certifikát k elektronickému podpisu, byla 

by přijatelná možnost podat nabídku osobně nebo datovou schránkou? 

Odpověď na dotaz č. 1: 

V souladu se zadávací dokumentací musí účastník zadávacího řízení podat svou 

nabídku elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zadavatele 

tender@czechaid.cz. Zpráva obsahující nabídku musí být opatřena platným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo platnou 

elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. 

Elektronický podpis musí být připojen k PDF dokumentu obsahujícímu nabídku či 

přímo k e-mailu. Jiný způsob podání nabídky není možný. 

Zadavatel dále upozorňuje, že pořízení kvalifikovaného certifikátu není časově ani 

administrativně náročným úkonem. Zadavatel uvádí odkaz na postup pro získání 

certifikátu u jednoho z kvalifikovaných poskytovatelů, jímž je Česká pošta, s. p.: 

http://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html.  

 

Znění dotazu č. 2: 

Dotaz: pokud jsou členové řešitelského týmu občané Bosny a Hercegoviny, mají být 

doloženy výpisy z rejstříku trestů České republiky nebo Bosny a Hercegoviny? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Účastník zadávacího řízení doloží u jednotlivých členů řešitelského týmu výpisy z 

trestného rejstříku státu, v němž mají státní občanství. 

 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky. 
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