
 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  

Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 25704....   Fax: 257042609  
IČ: 00006947  DIČ: CZ00006947 

 

V Praze dne 19.11.2012 
PID: MFCR2XKSMT 
Č. j.: MF-114157/2012/23-232/D 

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 7, písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: (doplní odd. 232),  
Přílohy: -- 
  
  
 
 
 
 

 

 
 

 V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   

                                           
                         

„Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění implementace blokového grantu - Fondu pro 
nestátní neziskové organizace“ 

 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  
Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodatek č. 2 k již uzavřené Smlouvě o zajištění 
implementace Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace ze dne 21.7.2010. 
 
Specifikace požadovaných dodávek, služeb nebo stavebních prací: 

1. řádné řízení BG FNNO v souladu s Rámcovou dohodou a dalšími dokumenty 
vydanými NKJ 

2. řádná administrace schváleného BG FNNO a vedení účetnictví podle zákona o 
účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění (zpracování všech finančních zpráv a 
konečného vyúčtování), zajištění veškerých požadovaných dokumentů pro provedení 
auditu a kontroly 

3. během implementace BG FNNO bude zpracování veškeré potřebné dokumentace 
vyžadované NKJ a SDC o průběhu realizace , a to jako podklad pro žádost o platby a 
pro zpracování každoroční Monitorovací zprávy o stavu implementace BG FNNO 
Programu švýcarsko-české spolupráce v České republice, která bude zasílána 
Švýcarské agentuře pro spolupráci a rozvoj   

4. na základě analýzy výsledků jednotlivých kol výzev pro BG FNNO a jejich 
implementace a ve spolupráci s NNO předkládání návrhů na případnou modifikaci 
daných priorit pro další výzvy. Návrhy zaměření budou následně projednány a 
odsouhlaseny NKJ a SDC 



 
5. platby a financování projektů 
6. archivace všech dokumentů souvisejících s realizací BG FNNO po dobu 10 let po 

skončení BG FNNO  
                    
                                                                                              

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
a) Doba plnění : od podpisu smlouvy do 20. července 2016 
b) Místo plnění : Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj 
 
 
III. Splnění kvalifikace 
Uchazeč předloží oprávnění k provozování činnosti vztahující se k předmětu této veřejné 
zakázky, včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč nebo 
zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů 
 
 
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek způsob zpracování nabídkové ceny 

a technická specifikace 
Původní obchodní a platební podmínky zůstávají v platnosti 

 
 
V.  Identifikační údaje zadavatele  
Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:   00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:  
Mgr. Tereza Vavrečková, vedoucí oddělení 585 MF  
 
 
VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
Jednání s Mgr. Terezou Vavrečkovou (telefon 257044555) se uskuteční po předběžné 
domluvě v kanceláři č. 58a/B, Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, dne 21.11.2012 v 
10:00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 
 
 
VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 

podání nabídek  
Termín posledního možného jednání s Mgr. Terezou Vavrečkovou je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy  dne 30.11.2012  na výše uvedeném místě. 
 
 
VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky  
a) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené  na zadní straně obchodní firmou nebo 

názvem a adresou uchazeče a na přední straně označené „Jednací řízení bez uveřejnění 
- NEOTEVÍRAT –   Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění implementace blokového 
grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace – odd. 232/D“ zašlete doporučeně 
poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: Česká republika – 
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
 
 
 



 
b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do 

4.12.2012 do 16:00 hodin. 
 
 
IX. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta je stanovena na dobu 1 měsíce. 
 
 
X. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ............................................. 

                 Zadavatel 
                                                                                Ing. Stanislav Sluka 
           Ředitel odboru - Finanční 
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