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Dodatečný dotaz č. 2 k veřejné zakázce - Zajištění služeb administrace,
odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému v oblasti
finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků
Dne 19. listopadu 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zajištění služeb
administrace, odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému
v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako
otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne 17.10. 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ493487 a v TED-Evropský
věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 21.10. 2014 pod číslem 2014/S 202357301.
Znění dotazu uchazeče:
Znění dotazu: V Zadávací dokumentaci je v kapitole 3.3 Technické kvalifikační
předpoklady - §56 odst. 2 písm. a), b) a e) na straně 20 specifikován požadavek na
službu v oblasti administrace následovně:
Služba v oblasti administrace veřejné zakázky se prokáže administrací finančních
prostředků v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v
minimální výši 6 mil. Kč, což je přibližně polovina předpokládané hodnoty této
zakázky. Dodavatel tedy uvede pouze takové služby (aktivity, projekty) financované z
OPLZZ, které jsou v hodnotě převyšující 6 mil. Kč, přičemž není nutné, aby se
jednalo pouze o administraci, ale o cenu za celou službu (aktivitu, projekt).

Chtěli bychom vyjasnit následující body:
1) V ZD je v prvé větě uvedeno spojení „administrace veřejné zakázky“ a v
poslední větě se pak píše o „administraci“. Uchazeči není jasné, zda je požadováno
doložení zkušeností s administrací OPLZZ projektu obdobně jako je požadováno v
zadávací dokumentaci v článku II. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, tj.
administrace projektu dle pravidel OPLZZ včetně zpracování monitorovacích,
etapových zpráv a závěrečné zprávy, žádosti o platbu a veškeré související činnosti
nebo
zadavatel požaduje prokázání zkušenosti uchazeče s administrací veřejné
zakázky, tedy realizace výběrového řízení. Tato služba však není požadována v
zadávací dokumentaci v článku II. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky.
2) Je výše 6 mil. Kč uvedena v tomto odstavci zadávací dokumentace
myšlena jako celkový rozpočet projektu, pro který byly uchazečem poskytovány
služby administrace, tj. referenční zakázka bude obsahovat projekt s rozpočtem např.
8 mil. Kč a pro tento projekt byla zajišťována administrace ve výši 300 tis. Kč,
nebo
je míněna výše plnění při poskytování služeb administrace, tj. referenční zakázka
bude obsahovat projekt s rozpočtem např. 80 mil. Kč a pro tento projekt byla
zajišťována administrace ve výši 6 mil. Kč?
Odpověď zadavatele
1)
Při prokázání Technických předpokladů zadavatel požaduje doložení
zkušeností s administrací OPLZZ, tj. administrací dle pravidel OPLZZ včetně
zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a dalších činností vymezených
v ZD v kapitole II. 1.
2)
Při prokázání Technických předpokladů je nutné doložit významnou zakázku
pro kterou byly poskytovány služby administrace v minimální výši celkového rozpočtu
služby (projektu) 6. mil. Kč, tj. může být například doložena služba s celkovým
rozpočtem ve výši 8 mil. Kč, pro kterou byla zajišťována administrace ve výši
300 000,- Kč.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny dodatečné informace a odpovědi
zadavatele budou uveřejněny na Profilu zadavatele
Mgr. Jitka GJURIČOVÁ
zadavatel
podepsáno elektronicky

