
 
 
 

 
V Praze dne 23. února 2015 

 
 

Dodatečná informace č. 9 – 10 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek 
 

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: 
Mame este dotazy k formátom videí a k lhůte pro dodání. 
 
Pozadovany format: 
-          DVD video – PAL 
-          windscreen 16:9 – chyba v zadani, ide o widescreen  
-          720p – HD ready 
-          formaty VOB (DVD format) 
-          zvuk: Dolby Digital 5.1 
 
Video je bud DVD video  a to je vždy v PAL (soubor VOB). 
720p – HD ready – je úplne iný formát a nelze jej sloučit s DVD PAL. Ktorá varianta je 
spravna: DVD PAL, alebo 720p – HD ready, ako je to myslene?  
 
Lhuta pro dodani je 20.4 2015. Vzhladom k tomu, ze je termin pro podani prihlasek do 
VR prodlouzen do 2.3 2015, mala by byt prodlouzena i lhuta pro dodani. 
 
Dodatečná informace č. 9 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že v případě formátu, ve kterém má být 
filmový materiál zpracován, bude platný požadavek DVD video – PAL. Zadavatel tedy jak 
ze znění zadávací dokumentace, tak ze znění Výzvy k podání nabídek vypouští požadavek 
na formát „720p – HD ready“.  



 
 
 
Zadavatel opravuje gramatickou chybu, na kterou uchazeč výše poukázal a slovo 
windscreen opravuje na widescreen. 
 
V souvislosti s dalším dotazem, jež souvisí se stanovením lhůty pro dodání, zadavatel 
uvádí, že trvá na termínu uvedeném v zadávací dokumentaci a výzvě – tj. 20. 4. 2015 
 
Dodatečná informace č. 10 
 
Zadavatel do zadávacích podmínek doplňuje požadavek, aby dodavatel předal zadavateli 
veškerý filmový materiál zároveň ve formátu MP4. 
 
 
 

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