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Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 17
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:
Splňuje podmínky uvedené v čl. 4.1.4 i aktivita spočívající v kontrole správnosti zadávacích
řízení u projektů spolufinancovaných z prostředků dotačních fondů EU? Jedná se o činnost,
kterou běžně vykonává zprostředkující subjekt, ovšem v dodatečné informaci č. 6 není tato
činnost explicitně zmíněna.
Stanovisko zadavatele:
Zadavatel požaduje, aby z předložených osvědčení bylo patrné, že bude uchazeč
schopen zajistit aktivity, které bude v rámci této zakázky plnit. Pokud jde o kontrolu
zadávacích řízení, zadavatel po dodavateli požaduje 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 požadovanou dokumentaci k výběrovým řízením.
Věcnou správnost výběrových řízení bude zajišťovat poskytovatel podpory
(zadavatel).
Daná osvědčení budou posouzena hodnotící komisí až na základě uchazečem
konkrétně doložených předpokladů.
Dotaz uchazeče č. 2:
Ze stejného článku ZD explicitně nevyplývá, zda je toto kvalifikační kritérium považováno za
splněné i v případ, kdy daná činnost doposud probíhá a rozsah plnění ke dni podání nabídky
nepřekročil částku 1 mil. Kč s DPH, ovšem celková hodnota zakázky tuto částku přesahuje.
Stanovisko zadavatele:
Uchazeč může předložit osvědčení o poskytnutí služeb, které dosud probíhají, za
předpokladu, že tyto služby (resp. do data podpisu osvědčení poskytnuté služby)
splňují požadavky zadavatele uvedené v bodě 4.1.4. Zadávací dokumentace. Mezi tyto
požadavky patří mimo jiné i povinnost prokázat, že rozsah plnění překročil 1 mil. Kč
s DPH.
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