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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 8

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 č. 1:
V příloze č. 3 zadávací dokumentace je v rámci kapitoly 2. stanoven počet seminářů, které
má dodavatel zajistit – maximálně 30. Lze tedy v nabídce uvést i jiný počet nebo má být pro
jednotné hodnocení naceněno 30 seminářů, existuje nějaká spodní hranice, či je pouze na
uchazeči, jaký počet určí jako vhodný (tedy do uvedeného limitu)?
Stanovisko zadavatele:
Uvedený počet seminářů je stanoven na základě dosavadních zkušeností zadavatele
a je stanoven jako maximální s tím, že zadavatel je oprávněn během plnění požadovat

zajištění realizace maximálně 30 seminářů v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci. Konkrétní počet a harmonogram realizace seminářů bude vycházet
z požadavků zadavatele a bude závislý na stavu čerpání v prioritní ose č. 4 OP LZZ, na
stavu realizace jednotlivých projektů atp.
Z výše uvedeného vyplývá, že není stanovena spodní hranice pro počet seminářů.
Zadavatel předpokládá, že uchazeči předloží nabídky, v jejíchž nabídkových cenách
bude zahrnuta realizace 30 seminářů.

Dotaz uchazeče č. 2:
V bodě 4.1.3 zadávací dokumentace je uveden požadavek na předložení kopie pojistné
smlouvy s pojištěním odpovědnosti za škodu. Je přípustné místo kopie pojistné smlouvy
předložit závazný příslib pojišťovny, že v případě, že bude nabídka zadavatelem vybrána jak
nejvhodnější, uzavře pojišťovna s dodavatelem před uzavřením smlouvy se zadavatelem,
pojistnou smlouvu minimálně v rozsahu požadovaném v bodu 4.1.3 zadávací dokumentace?
Stanovisko zadavatele:
Závazný příslib pojišťovny nelze považovat za rovnocenný doklad požadované kopie
platné pojistné smlouvy v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Z tohoto
důvodu není přípustné, aby uchazeč místo této kopie předložil závazný příslib
pojišťovny s tím, že v případě, že bude nabídka zadavatelem vybrána jak nejvhodnější,
uzavře pojišťovna s dodavatelem před uzavřením smlouvy se zadavatelem, pojistnou
smlouvu minimálně v rozsahu požadovaném v bodu 4.1.3 zadávací dokumentace.
Všichni uchazeči jsou povinni předložit dokumenty v rozsahu uvedeném v bodu 4.1.3
zadávací dokumentace.
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