
 
 
 

 
V Praze dne 3. února 2015 

 
 

Dodatečná informace č. 1 až 2 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
 

„VideoCLIL“ 
 

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), mimo režim tohoto 

zákona a v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK, verze 8,  
platnou od 1. 1. 2014 

 
Zadavatel www.scio.cz, s.r.o., IČO: 27156125, sídlo: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, 
prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících 
se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a tyto zadávací podmínky 
upřesňuje.  
 
Žádost o dodatečnou informaci: 
 
Můžete nám, prosím, specifikovat požadavek 
 
c) jednotlivé scény musí být situovány v reálném prostředí specifikovaném v jednotlivých 
frontlistech,které jsou součástí každého scénáře: 
- interiéry (např. školní prostory) zajistí zadavatel, 
- exteriéry (např. moře, exotická zvířata), které jsou 
v našich podmínkách nedostupné, je dodavatel povinen zpracovat do záběru 
prostřednictvím počítačového monitoru, na kterém budou zobrazeny; 
 
Chápeme-li to dobře, bude i interiéru umístěn monitor, na kterém budou zobrazovány 
požadované exteriéry (např. moře, exotická zvířata)? Tyto záběry dodá zadavatel včetně 
ošetření autorských práv? 
 
Dodatečná informace č. 1 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že v případě komplikovaných nebo exotických 
záběrů, shodně s vyjádřením tazatele, požaduje ztvárnění těchto scén prostřednictvím 
monitoru (tablet nebo obdobné zařízení), na kterém budou zobrazeny. Tyto záběry dodá 
zadavatel, včetně ošetření autorských práv. 
 
Žádost o dodatečnou informaci: 



 
 
 
Ve Vámi uveřejněných scénářích zmiňujete jako doplňující materiály pro práci v hodině 
pracovní a metodické listy. 
Tyto pracovní a metodické listy jsou již nyní k dispozici? 
Můžete nám zaslat jejich náhledy? 
Případně prosím o stručnou informaci k těmto doplňujícím materiálům 
 
Dodatečná informace č. 2 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že obsah metodických a pracovních listů 
nemá vliv na výslednou podobu scén. Scény jsou ve scénářích a frontlistech specifikovány 
dostatečně. Zadavatel ve smlouvě nicméně požaduje, aby se dodavatel s těmito listy před 
zahájením plnění seznámil. Za tímto účelem dá zadavatel dodavateli tyto materiály 
k dispozici po podpisu smlouvy.  Zadavatel k dodatečné informaci č. 2 přikládá ukázku 
metodického a pracovního listu k videu My school.  
 
 
 
 
 

______________________________  
www.scio.cz, s.r.o  
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 
na základě plné moci 
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