Dodatečné informace č. 16, 17 a 18 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:
„Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019“
ev. č. veřejné zakázky: VZ 516341
dle § 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „ZVZ“)
Dotaz č. 16:
K bodu 3.4.1. – Je možné do významných služeb realizovaných v posledních 3 letech zahrnout
projekty ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejichž součástí byla poradenská
činnost odpovídající části 1 veřejné zakázky? Pokud ano, je relevantní pro splnění požadovaného
objemu cena celého projektu nebo jen aktivity s poradenskou činností?
Odpověď č. 16:
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů je dle části 3. 4 zadávací dokumentace
nutné, aby uchazeč předložil seznam alespoň 3 významných služeb realizovaných dodavatelem v
posledních 3 letech v oblasti poradenských činností dle předmětu dané části/částí výše uvedené
veřejné zakázky, pro kterou/které podává nabídku, přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou. Seznam významných služeb může obsahovat poradenské
činnosti uskutečněné v rámci projektu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro splnění
požadovaného objemu je relevantní cena dané poradenské činnosti nikoliv cena celého projektu.
Dotaz č. 17:
K bodu 4.2. – Je možné řešit prostory pro poradenskou činnost pronájmem v rámci
subdodávky, pokud nedisponujeme odpovídajícími prostory v dané lokalitě?
Odpověď č. 17:
Dle zadávací dokumentace, část č. 4 Další požadavky, může dodavatel v rámci subdodávky
zajistit dílčí část poradenské činnosti, a to lektorskou činnost. Další části předmětu veřejné zakázky
jsou vyloučeny z možnosti plnit je subdodavatelsky. Prostory (místa konání poradenských činností)
mohou být dodavatelem zajištěny pronájmem, nejedná se však v rámci veřejné zakázky o
subdodávku.
Dotaz č. 18:
K bodu 1.2. (t) – Je nutné mít smluvně sjednané prostory již v době podávání nabídky?
Odpověď č. 18:
Dle zadávací dokumentace, část 1.2 Obecné technické podmínky společné pro všechny části
veřejné zakázky, písm. t) předloží dodavatel zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
potvrzujících právo dodavatele využívat dané prostory za účelem plnění předmětu této veřejné
zakázky před podpisem rámcové smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že není nutné mít smluvně zajištěny
prostory již při podání nabídky.
V Pardubicích dne 19. 11. 2015
Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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