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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2
Na základě žádostí tří uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku „Výběr externí agentury Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost – zajištění administrace individuálních a grantových výzev prioritní osy
4.1“ , ve zkráceném názvu z důvodu umístění do formuláře ISVZ : „ Zajištění
administrace individuálních a grantových výzev prioritní osy 4.1
OP LZZ“ ,
č.j.:MV58504-3/P-2011 a v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasílám níže uvedené stanovisko ke všem
dotazům v jednom dokumentu.
Dotaz č.1:
Pojistná smlouva
Co přesně vyžadujete ke splnění požadavku „pojistné smlouvy pokrývající i předmět plnění
veřejné zakázky“? Je dostačující, že předmětem pojistné smlouvy vystavené poradenské
společnosti je mj. pojištění nebezpečí: obecná /provozní a profesní odpovědnost za škodu
způsobenou třetí straně?
Stanovisko zadavatele:
Požadavek na uzavření pojistné smlouvy „pokrývající i předmět veřejné zakázky“
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při poskytování plnění
dle této veřejné zakázky třetí osobě.

Dotaz č. 2
Prokázání obratu
Stačí plně pro doložení výkazu celkového obratu v požadovaném objemu pouze prohlášení
podepsané oprávněnou osobou? Doložení účetní závěrky již není tedy třeba?
Stanovisko
Ano, předložení prohlášení podepsané oprávněnou osobou postačuje – viz. Zadávací
dokumentace bod 4.1.3. v odstavci, který specifikuje požadavek na kvalifikační
předpoklad dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona .
Dotaz č. 3
Osvědčení objednatele o poskytnutí služeb
Prohlášení musí mj. obsahovat: doba a místo realizaci. Požadavek na místo realizace se mi
zdá vzhledem k charakteru zakázky – poradenské služby – nepodstatný údaj, neboť se vždy
jedná o sídlo Dodavatele. Jelikož tento požadavek není u obdobných zakázek zvykem, je
možné místo realizace zakázek, které je u všech zakázek stejné, připsat k seznamu zakázek
ve formě čestného prohlášení, nebo je nezbytné, aby tato informace byla nedílnou součástí
každé referenční listiny?
Stanovisko zadavatele:
Zadavatel nepožaduje uvádět místo realizace služeb a proto se mění Zadávací
dokumentace v bodě 4.1.4. odstavec uvedený nadpisem “ Osvědčení objednatele o
poskytnutí služeb“ takto:
Osvědčení objednatele o poskytnutí služeb, příp. prohlášení dodavatele (veřejného zadavatele), musí
obsahovat následující údaje:
•
název objednatele (veřejného zadavatele),
•
popis poskytovaných služeb,
•
doba realizace služeb.
Dotaz č. 4
Termín „administrace projektů“
Jaké poradenské činnosti prosím konkrétně zahrnujete do pojmu administrace projektů?
Stanovisko zadavatele:
Administrace projektů je specifikováno v Zadávací dokumentaci bod 1 v odstavci
uvozeném nadpisem “ Pojem administrativní zajištění výzev atd „.

Dotaz č. 5
Je možné, aby byl předkladatelem nabídky subjekt, který má aktuálně (další předmětné
budou zapsány nově) zapsán pouze předmět činnosti: Obchodování s cennými papíry a
komoditami na burzách.
S tím, že další plnění bude zajišťováno subdodavatelsky.
Stanovisko zadavatele:
Zadavatel neomezil rozsah využití subdodavatelských služeb. Zajištění požadavku
zadavatele subdodavatelem je specifikováno v Zadávací dokumentaci v bodě 7
a ve vztahu k prokázání kvalifikačních předpokladů v bodě 4.6.
Dotaz č. 6
Pokud jsou již známé termíny realizace všech 120 nových projektů k administraci v rámci
této zakázky, je prosím možné tyto údaje Uchazečům poskytnout? Tzn. datum realizace od a
do pro každý tento projekt? Pokud ne, jaká je předpokládaná průměrná délka realizace
těchto nových projektů? Resp. jaký je předpokládaný průměrný počet řádných průběžných
monitorovacích zpráv na jeden nový projekt, jehož administraci bude Dodavatel v rámci
plnění s ohledem na délku realizace projektu zajišťovat?
Stanovisko zadavatele:
Termíny realizace plánovaných 120 projektů známé nejsou. Dosud ještě nedošlo
k vyhlášení příslušných výzev k předkládání projektů. Předpokládaná průměrná délka
realizace těchto projektů jsou 2 – 3 roky. Řádné monitorovací zprávy se předkládají
maximálně za šestiměsíční období (pokud není stanoveno jinak). Za předpokladu, že
bude předloženo 120 projektů s průměrnou délkou 2, 5 let a s předkládáním řádných
monitorovacích zpráv v šestiměsíčních intervalech, bude nutné zajistit administraci
cca 600 monitorovacích zpráv (průběžných i závěrečných) se žádostí o platbu.
Pokud půjde o grantové projekty, bude nutné navíc počítat s administrací cca 120
zpráv o zahájení realizace projektu, které příjemce předkládá po prvních dvou
měsících zahájení realizace projektu.
Na
základě dosavadní
praxe
předpokládáme
předkládání
mimořádných
monitorovacích zpráv ve výši cca 20 % z celkového počtu průběžných a závěrečných
zpráv. Důvodem těchto zpráv je nedostatek finančních prostředků u projektů
financovaných způsobem ex-ante (obce a kraje) a žádost ze strany poskytovatele
podpory k dřívější refundaci finančních prostředků u projektů financovaných
způsobem ex-post (organizační složky státu).
Vzhledem k výše uvedenému je možné předpokládat administraci cca 800
monitorovacích zpráv (průběžných a závěrečných) a 120 zpráv o zahájení realizace
projektu (v případě grantových projektů).
Dotaz č. 7

Jaký je předpokládaný časový plán zahájení realizace 120 nových projektů k administraci
v rámci této zakázky, tzn. od kdy je předpokládáno zahájení administrace těchto projektů ze
strany Dodavatele.
Stanovisko zadavatele:
Vzhledem k faktu, že dosud nedošlo k vyhlášení příslušných výzev, předpokládá se,
že k zahájení administrace těchto projektů dojde pravděpodobně ve druhém kvartálu
roku 2012.
Dotaz č.8
Je, prosím, možné poskytnout Uchazečům seznam všech 344 projektů v realizaci v rozsahu
předpokládaného plnění? Konkrétně datum realizace od a do pro každý projekt? pokud ne,
jaká je průměrná zbývající doba realizace těchto 334 projektů, které bude v rámci této
zakázky Dodavatel administrovat? Případně kolik řádných průběžných monitorovacích zpráv
a kolik závěrečných monitorovacích zpráv bude celkem Dodavatel v rámci plnění této
zakázky při administraci těchto 334 projektů v realizaci administrovat?
Stanovisko zadavatele:
Seznam všech realizovaných projektů je uveden na internetových stránkách odboru
strukturálních fondů (dokument Kontakty na projektové manažery: http://www.osfmvcr.cz/file/1315), na stejném portálu je také uvedený seznam všech příjemců
(http://www.osf-mvcr.cz/seznamy-prijemcu-1). Konkrétní data realizace tam však
uvedená nejsou. Na základě aktuálních informací se předpokládá, že od začátku roku
2012 bude nutné zajistit administraci cca 980 řádných průběžných monitorovacích
zpráv se žádostí o platbu a 334 závěrečných monitorovacích zpráv se žádostí o platbu.
S ohledem na aktuální situaci v operačním programu zároveň očekáváme předkládání
mimořádných monitorovacích zpráv se žádostí o platbu. Na základě dosavadní praxe
předpokládáme předkládání mimořádných monitorovacích zpráv ve výši cca 20 %
z celkového počtu průběžných a závěrečných zpráv. Od začátku roku 2012 by tedy
mělo být předloženo cca 260 mimořádných monitorovacích zpráv.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude administrovat i cca 80 monitorovacích
zpráv se žádostí o platbu, které byly předloženy poskytovateli podpory před koncem
roku 2011.
Vzhledem k výše uvedenému je tedy předpoklad administrace 980 řádných
průběžných monitorovacích zpráv, 260 mimořádných monitorovacích zpráv, 334
závěrečných monitorovacích zpráv (tyto údaje jsou vztaženy pouze k současným 334
projektům) a 80 monitorovacích zpráv předložených před koncem roku 2011.
Jiří H ů l a
za zadavatele
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