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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 6

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 uchazeče:
V souvislosti s předloženými Vašimi odpověďmi k našim otázkám prosím ještě povysvětlení.
U otázky č. 4 – „termín administrace projektů – jaké poradenské činnosti prosím konkrétně
zahrnujete do tohoto pojmu“ – nešlo o dotaz na rozsah zakázky, ale o definování rozsahu
činností v souvislosti s kvalifikačními kritérii. Tzn. v jakých činnostech musí mít praxi členové
pracovního týmu a také na jaké činnosti lze předložit referenční listiny. Jaké fáze
projektového cyklu tedy tím máte na mysli?

Stanovisko zadavatele:
Zadavatel považuje za činnosti zahrnuté v rámci služeb obdobného charakteru takové
činnosti, které běžně vykonává řídící orgán nebo zprostředkující subjekt. Jde
například o posuzování věcné a formální správnosti předkládaných dokumentů
(monitorovacích zpráv, jejich příloh, žádostí o platbu, žádostí o podstatnou změnu
atp.) v rámci realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů, o přípravu
podkladů pro veřejnosprávní kontrolu atp.
Zadavatel požaduje, aby členové realizačního týmu měli praxi ve výše uvedených
činnostech.
Jedná se tedy o fáze projektového cyklu nastávající po schválení žádosti o finanční
podporu (případně po vydání příslušného právního aktu), a to ze strany prvků
implementační struktury, nikoliv ze strany příjemců dotace.
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