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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5
Na základě další žádosti uchazeče 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:
Dotaz č. 1
V části 4.1.4. zadávací dokumentace je uvedeno: Zadavatel v souvislosti s prokazováním
technických kvalifikačních předpokladů stanoví, že za služby obdobného charakteru se
považují služby se zaměřením na administraci evropských fondů a služby se zaměřením

na administraci projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, a to v případech,
ve kterých dohodnutá odměna byla vyšší jak 1 mil. Kč bez DPH za jeden komplex
souvisejících služeb a za jednu zakázku a u jednoho objednatele.
Lze považovat za službu obdobného charakteru službu, v rámci které byly provedeny
následující činnosti?
1. zajištění publicity pro příjemce dotace
2. administrace žádostí o dotaci
3. zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontrola dokladů

Stanovisko zadavatele:
S ohledem na předmět zakázky je možné za službu obdobného charakteru považovat
činnosti, které běžně vykonává řídící orgán nebo zprostředkující subjekt.
Klíčové pro zadavatele je, aby dodavatel prokázal znalost fáze realizace projektů
financovaných ze strukturálních fondů.
Daná osvědčení budou posouzena hodnotící komisí až na základě uchazečem
konkrétně doložených předpokladů.
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