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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

K Vašemu č. j.:
Referent:
Příloha:

---Ing. Dušánková
Dodatečné informace II

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

Ing. Stanislav
Sluka

Digitálně podepsal Ing. Stanislav Sluka
DN: c=CZ, cn=Ing. Stanislav Sluka, o=Česká
republika - Ministerstvo financí, ou=11125,
ou=Letenská 15, Praha, 118 10,
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email=Stanislav.Sluka@mfcr.cz, title=ředitel
odboru, serialNumber=ICA - 10166786
Datum: 2012.02.27 14:05:16 +01'00'

…………………………………
Zadavatel
Ing. Stanislav Sluka
Ředitel odboru - Finanční

Příloha
Dotaz č. 1:
V případě, že nabídku podává konsorcium, je nějak omezeno rozdělení platebních funkcí
mezi členy konsorcia? Konkrétně: je přípustné, aby různí členové konsorcia byli zodpovědní
za věcné i finanční řízení různých tematických částí programu tak, že subjektem vyplácejícím
granty jsou v různých tematických/prioritních oblastech různí členové konsorcia?
Odpověď:
V rámci konsorcia bude určen hlavní partner, s kterým bude podepsána Smlouva o
implementaci a kterému bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V nabídce podané
konsorciem musí jeho členové dát hlavnímu partnerovi jednoznačné písemné oprávnění
k zastupování (obvykle jen pro danou smlouvu). Role a zodpovědnost dalších partnerů budou
upraveny v rámci smlouvy, která bude přílohou nabídky. Hlavní zodpovědnost vůči NKM má
hlavní partner, nicméně zodpovědnost za svěřené činnosti mají všichni členové.
Dotaz č. 2:
V případě, že některé doplňkové akce v souladu s poznámkou na s. 16 ZD budou sloužit
k podpoře bilaterálních vztahů („Na podporu bilaterálních vztahů lze také použít finanční
prostředky určené na doplňkové akce“), započítávají se tyto prostředky do částky určené na
bilaterální vztahy, nebo se tyto dvě skupiny prostředků v rozpočtu vylučují?
Odpověď:
Ne, tyto dvě skupiny se nezapočítávají, ale tvoří dvě samostatné rozpočtové položky. Fond na
bilaterální spolupráci je určen pro individuální projekty, doplňkové akce může využít
Programme Operator.
Dotaz č. 3:
Jsou stanoveny limity rozsahu textu v jednotlivých částech nabídky?
Odpověď:
Limity rozsahu textu nejsou stanoveny.
Dotaz č. 4:
Je nutné prokazovat, že osoby, které dodají osvědčení jiného než veřejného zadavatele a
osvědčení konečného příjemce projektu, jsou oprávněny jednat jménem těchto subjektů?
Odpověď:
Není, osvědčení by mělo být na hlavičkovém papíře s razítkem organizace.
Dotaz č. 5:
V případě, že osvědčení jiného než veřejného zadavatele pochází od zahraniční osoby, je třeba
zajistit překlad textu osvědčení z angličtiny do češtiny? Pokud ano, musí jít o ověřený
překlad?
Odpověď:
Překlad z anglického jazyka není nutný.
Dotaz č. 6:
Seznam indikátorů v příloze č. 7 zadávací dokumentace neobsahuje cíle a indikátory, které by
umožňovaly zacílit a hodnotit úspěšnost aktivit v oblastech II (děti a mládež v ohrožení), III
(sociální inkluze)a IV (ochrana životního prostředí a klimatické změny). Může zadavatel
dodat seznam navržených indikátorů, které by bylo možno v nabídce vztáhnout k těmto
oblastem?
Odpověď:
Je možné navrhnout vlastní výsledky a indikátory nad rámec navržených v příloze č. 7.

