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Úprava zadávací dokumentace
Z důvodu vyloučení možných výkladových nejasností ustanovení zadávací
dokumentace a na základě žádostí 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 se „Zadávací dokumentace“ upravuje takto:
1. Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění – Rozsah
požadovaných prací, bod 4) Administrace projektů (Kontrola monitorovacích zpráv, jejich
příloh, příprava souhrnných žádostí o platbu apod.), 2. odrážka shora ve znění:
„ – kompletní (100 %) kontrolu všech příloh monitorovacích zpráv včetně žádostí o platby
schválených projektů, administrace žádostí o platbu v IS Monit7+ a předání relevantních
dokumentů Zadavateli“

se mění na :
„- kompletní kontrolu všech příloh monitorovacích zpráv vyjma dokumentace
vztahující se k výběrovým řízením. V oblasti výběrových řízení půjde o kontrolu
fyzické přítomnosti všech požadovaných dokumentů dle metodiky OP LZZ (příručky
D9 - Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ), resp. dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, pokud se na něho vztahuje. Bude se jednat o kontrolu,
zda příjemce k monitorovací zprávě doložil úplnou relevantní dokumentaci, ze které
bude možné posoudit, zda bylo VŘ realizováno v souladu s metodikou OP LZZ,
příp. se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodavatel nebude
posuzovat obsahovou správnost těchto dokumentů a samotný proces zadání VŘ.
Dále půjde o kontrolu žádostí o platby schválených projektů, administrace žádostí o
platbu v IS Monit7+ a předání relevantních dokumentů Zadavateli.“
2. V souvislosti s výše uvedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel mění následující
lhůty v „Zadávací dokumentaci“ takto:
a) čl. 13 LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, odst. 13.1. Lhůta pro
podání nabídek, ve znění:
„Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. září 2011 v 11.30 hod.
se mění na:
„Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. září 2011 v 11.30 hod.
b) čl. 14 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, část prvního řádku ve znění:
„Otevírání obálek se uskuteční dne 26. září 2011…“
se mění na:
„Zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek v zákonné lhůtě
v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 zákona, tj. nejméně 5 pracovních dnů před
otevíráním obálek. Otevírání obálek se uskuteční …“
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