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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme v příloze dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Zprostředkovatel programu – Fond 
pro nestátní neziskové organizace“ uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – 
uveřejňovacím subsystému  pod  evidenčním číslem 7202011007113. Dotazy jsou uvedeny 
v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 



Příloha 
 

Dotaz č. 1: 
Splní uchazeč podmínku „předložení výroční zprávy včetně kopie výroků auditora za poslední 3 
roky“, pokud předloží předmětné podklady za roky 2008, 2009 a 2010?  
Odpověď: 
Ano, splní. 

 
Dotaz č. 2: 
Jakým způsobem mají být, v rámci definovaného zaměření, použity prostředky Fondu pro podporu 
bilaterální spolupráce?: 

A. pouze pro aktivity na úrovni NNO (tj. tyto prostředky budou ze strany Zprostředkovatele 
poskytnuty pro NNO formou regrantování a NNO je následně použije na pokrytí svých 
nákladů, vzniklých v souvislosti s realizací aktivit, které jsou oprávněné pro financování 
z tohoto Fondu) 

B. pouze pro aktivity na úrovni Zprostředkovatele (tj. tyto prostředky budou použity na 
pokrytí nákladů Zprostředkovatele, vzniklých v souvislosti s realizací aktivit, které jsou 
oprávněné pro financování z tohoto Fondu)  

C. kombinace obou předchozích možností - přičemž jejich poměr není stanoven 
Odpověď: 
Fond na podporu bilaterální spolupráce na úrovni programu lze využít pouze na úrovni 
individuálních projektů, v souladu s článkem 3.6, Regulation.  
 
Dotaz č. 3: 
Pokud do „nabídkové ceny“ nemají být zahrnuty doplňkové akce (viz strana 14 Zadávací 
dokumentace), jak máme interpretovat částku uvedenou na téže stránce v tabulce jako „maximální 
nabídková cena“ v objemu 37.709.640 Kč? Ze Zadávací dokumentace vyplývá, že tento objem 
zahrnuje disponibilní alokaci na náklady na řízení, náklady na přípravu programu a také náklady na 
doplňkové akce. 
Odpověď: 
Dle Regulation 7.10, odst.4 je uvedeno, že v kombinaci nákladů na management a na doplňkové 
akce je maximální částka obou těchto nákladů společně 15 % celkové alokace programu. 
Náklady na doplňkové akce dále nesmí, v případě NNO, překročit 30 % z celkových nákladů na 
management.  (viz Regulation  7.11. odst.3). Přesný poměr nákladů na management a na 
doplňkové akce v této kombinaci není stanoven a bude předmětem diskuse při zpracovávání 
konečného návrhu programu.  

 
Tedy i když v rámci nabídkové ceny nebudou doplňkové akce hodnoceny, nebylo možné vyčíslit, 
kolik z těchto 15 % budou maximální náklady pouze na management, které tvoří jednu část 
nabídkové ceny. Druhá část nabídkové ceny, tzv. náklady na zpracování konečného návrhu 
programu, je stanovena maximální výše. 

 
Z těchto důvodů je maximální nabídková cena vypočtena jako výše 15 % celkových oprávněných 
nákladů (tj. náklady na řízení a náklady na doplňkové akce i když tyto akce nebudou této nabídkové 
ceny součástí) plus maximální náklady na zpracování konečného návrhu programu. Maximální 
nabídková cena je hodnota, která musela být nějakým způsobem spočítána. Pro kalkulaci nabídkové 
ceny je nutné vycházet především z rozpočtu a při správném využití všech pravidel není možné 
maximální nabídkovou cenu překročit.  

 
Dotaz č. 4: 
Je nějakým způsobem stanoven poměr mezi náklady na řízení a náklady na doplňkové akce – 
v rámci limitu 15% z celkové alokace programu, který je určen pro součet těchto složek? Má se 
uchazeč přidržovat limitů, které jsou pro předmětné skupiny nákladů stanoveny v příslušných 
ustanoveních Regulation on the implementation of the EEA  Financial Mechanism 2009-2014? Pro 



náklady na řízení tedy konkrétně v článku 7.10, bod 2. a 4. a pro náklady na doplňkové akce 
v článku 7.11, bod 3. Chápeme tedy správně, že vzhledem k uvedeným ustanovením nesmí náklady 
na řízení programu překročit 13% z celkové alokace? A také, že náklady na doplňkové akce nesmí 
překročit 30% z objemu nákladů na řízení? 
Odpověď: 
Viz výše. 
 
Dotaz č. 5: 
V případě, že vybraný Zprostředkovatel vstoupil do výběrového řízení jako konsorcium, bude 
Smlouva o zajištění implementace podepsána pouze s hlavním partnerem anebo se všemi členy 
konsorcia? 
Odpověď: 
Bude podepsána pouze s hlavním partnerem. V nabídce podané konsorciem musí jeho členové dát 
hlavnímu partnerovi jednoznačné písemné oprávnění k zastupování (obvykle jen pro danou 
smlouvu).  
Pozn.: Jedna firma  se nesmí ucházet ve více nabídkách, viz § 69 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“): „Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. 

 
Dotaz č. 6: 
Finanční prostředky poskytované na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany NKM budou 
poukazovány pouze hlavnímu partnerovi anebo přímo všem členům konsorcia? 
Odpověď: 
Ano, pouze hlavnímu partnerovi. 
 
Dotaz č. 7: 
Celkovou odpovědnost vůči NKM za realizaci programu bude mít pouze hlavní partner anebo 
všichni členové konsorcia společně a nerozdílně? 
Odpověď: 
Hlavní zodpovědnost vůči NKM má hlavní partner, nicméně zodpovědnost za svěřené činnosti mají 
všichni členové.  

 
Dotaz č. 8: 
Má hlavní partner status „Programme Operator“, dle článku 1.5, bod 1., písmeno r) Regulation on 
the implementation of the EEA  Financial Mechanism 2009-2014? 
Odpověď: 
Status Programme Operator budou mít všichni členové, avšak bude určen hlavní partner, jakožto 
oprávněný zástupce k jednání s NKM či Kanceláří FM.  

 
Dotaz č. 9: 
Mají ostatní členové konsorcia status „Programme partner“, dle článku 1.5, bod 1., písmeno s) 
Regulation on the implementation of the EEA  Financial Mechanism 2009-2014? 
Odpověď: 
Ne, viz výše. 
 
Dotaz č. 10: 
Bude ustanovení článku 8.1, bod 5. Regulation on the implementation of the EEA  Financial 
Mechanism 2009-2014, striktně aplikováno i pro FNNO? Bude tedy nutné na národní úrovni zajistit 
jednotný zdroj spolufinancování pro celý program (zřejmě tedy z prostředků státního rozpočtu), 
který by zajistil poskytování spolufinancování způsobem stanoveným v tomto ustanovení? Anebo 
se v případě FNNO předpokládá aplikace obvyklého mechanismu, kdy spolufinancování zajišťují 
přímo koneční příjemci (realizátoři projektů) z různých zdrojů v různém období realizace jejich 



projektů? V takovém případě by ovšem nebylo možné zajistit striktní aplikaci uvedeného 
ustanovení, tedy přímou návaznost plateb spolufinancování na platby z FM v jednotlivých 
reportovacích obdobích. 
Odpověď: 
Na úrovni Zprostředkovatele Programu není vyžadováno spolufinancování, tedy veškeré oprávněné 
výdaje jsou refundovány z FM EHP ze 100 %. U konečných příjemců je předpokládáno 
spolufinancování ve výši miminálně 10 % (dle zdroje spolufinancování). V průběžných finančních 
zprávách vyplňovaných Zprostředkovatelem programu budou vykazovány výdaje 
Zprostředkovatele programu proplacené z FM EHP a spolufinancování na úrovni programu (v 
tomto programu 0%), nikoli spolufinancování na úrovni jednotlivých projektů. 
 
Dotaz č. 11: 
Budou finanční prostředky v rámci Fondu NNO poskytovány ze strany NKM Zprostředkovateli 
programu v Kč anebo v EUR? 
Odpověď: 
Finanční prostředky budou ze strany NKM vypláceny v Kč.  
 
Dotaz č. 12: 
Je možné očekávat určitou potřebnou flexibilitu v rozdělení prostředků na regrantování mezi 
jednotlivé prioritní oblasti v průběhu implementace FNNO (pro jednotlivé výzvy) – dle aktuálních 
potřeb cílových skupin? Samozřejmě za předpokladu, že tyto případné úpravy alokace budou 
schvalovány stanoveným způsobem (např. Řídícím výborem programu), který bude předem 
odsouhlasený ze strany NKM. 
Odpověď: 
Ano je možná flexibilita, rozdělení na jednotlivé prioritní oblasti s tím, že je nutné dodržet 
minimální limity stanovené v Memorandu o porozumění a zároveň uvedené v zadávací 
dokumentaci na straně 11 a dále na straně 15 v tabulce základních podmínek rozdělení rozpočtu.  
 
Dotaz č. 13: 
Také bych se chtěla optat zda jsem náhodou nepřehlédla oficiální formulář k zpracování návrhu  
 nabídky. 
Odpověď: 
Nepřehlédla, pro zpracování nabídky je v zadávací dokumentaci (část C. strana 18) uvedena osnova.
 
Dotaz č. 14: 
V jaké měně bude program administrován? Tzn. Rozhodnutí o dotaci bude vystaveno v Kč nebo 
EURech? Pokud v EURech, bude možné uzavírat smlouvy s konečnými příjemci také v  EURech? 
Odpověď: 
Program bude administrován v CZK, stejně tak Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude také  v CZK. 
 
Dotaz č. 15: 
Prosíme upřesnit či vysvětlit text týkající se „zadávací lhůty“ , viz. s. 3 „Zadávací lhůta začíná 
běžet dnem 21. 3 . 2012 a končí dnem 31. 5. 2012“ ? Není nám zcela jasné, čeho se tato lhůta  týká 
a jaký má vztah k bodu „8. Místo a lhůta podání nabídky“, s. 4, kde je uvedeno že, „Nabídka bude 
doručena ….. nejpozději do 21. 3. 2012“. 
Odpověď: 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví 
zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. 
Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit délku zadávací  
lhůty nebo její konec datem. 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (tj. od 21.3.2012) a 
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (§ 43 zákona). 
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