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K Vašemu č. j.:
Referent:
Příloha:

---Ing. Dušánková
Dodatečné informace III

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.
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Zadavatel
Ing. Stanislav Sluka
Ředitel odboru - Finanční

Příloha
Dotaz č. 1:
Dotaz se týká skladby rozpočtu v případě, že nabídku podává konsorcium: Vzhledem k tomu,
že v předchozích dotazech bylo upřesněno, že finanční prostředky na administraci obdrží
pouze hlavní partner, uvádějí se platy zaměstnanců partnera (nikoli hlavního partnera) do
kolonky Platy vlastních zaměstnanců zprostředkovatele (příloha č. 3a) nebo do kolonky
Externí služby?
Odpověď:
Status Programme Operator budou mít všichni členové konsorcia, tedy platy zaměstnanců
partnera jsou brány jako platy Programme Operatora, proto patří do kolonky platy vlastních
zaměstnanců zprostředkovatele.

Dotaz č. 2:
Prohlášení uchazeče vyplňují všichni členové konsorcia nebo jen hlavní partner?
Odpověď:
Vyplňují všichni členové konsorcia.
Dotaz č. 3:
Výroční zprávy včetně kopií výroků auditora za předmětná účetní období podává pouze
hlavní partner nebo všichni partneři konsorcia?
V případě, že některý z partnerů (ne hlavní partner) výroční zprávy v souladu s platnou
legislativou týkající se formy své právní subjektivity, nevytváří (např. společnost s ručením
omezeným) a výroční zprávu mají předkládat všichni partneři konsorcia, jak má být tato
situace řešena?
Odpověď:
Výroční zprávu včetně výroků auditora by měli doložit všichni členové konsorcia. Pokud
bude jeden z členů s.r.o a nevytváří výroční zprávu, musí doložit alespoň stav hospodaření
za poslední 3 roky.
Dotaz č. 4:
V dokumentu Prohlášení uchazeče se uvádí datum platnosti předkládané nabídky.
Rozumíme tomu správně tak (na základě odpovědí na předchozí dotazy), že tímto datem je
31.05.2012 nebo má být uvedeno datum jiné a v tom případě jaké?
Odpověď:
Platí datum 31.5.2012.

