Dodatečné informace č. 19 a 20 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. 19:
-

v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů se dokládá mj.
seznam alespoň 3 významných služeb, realizovaných v posledních 3 letech v objemu 100 000 Kč bez
DPH
V této souvislosti bych se ráda zeptala:
v minulosti jsme realizovali grantové projekty, v rámci kterých byla dosažena požadovaná částka
100 000 Kč. Zahájení doby realizace grantových projektů bylo zahájeno před více než 3 lety, jejich
ukončení spadá do doby posledního 3letého období. Náklady na dané aktivity jsou rozpočtem dány
na celou dobu realizace projektu. Je pro hodnocení kvalifikačních předpokladů nutné, abychom
rozdělili vyčerpané náklady na konkrétní aktivity tak, aby byla patrná, jaká část byla vyčerpána
v požadovaném 3letém období? Nebo je dostačující uvést celkovou částku, která byla pro daný
projekt schválena?

Odpověď č. 19:
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. Kvalifikaci
splní uchazeč, jenž realizoval poradenskou činnost v oblasti, pro kterou podává nabídku v posledních
3 letech alespoň v objemu stanoveném pro jednotlivé části veřejné zakázky v částech 3.4.1. – 3.4.6.
zadávací dokumentace.
Náklady za realizaci poradenské činnosti se rozumí náklady na realizaci konkrétní poradenské
činnosti v posledních 3 letech, tudíž je potřeba, aby vyčerpané náklady byly rozděleny na konkrétní
aktivity tak, aby bylo patrné, jaká část byla vyčerpána v požadovaném 3letém období. Z grantového
projektu je rovněž nutné započítat pouze sumu, která byla zaplacena za konkrétní realizovanou
poradenskou činnost dle předmětu dané části/částí veřejné zakázky, pro kterou/které uchazeč
podává nabídku. Suma vydaná za jiné poradenské aktivity v rámci grantu nemůže být započítána a
nepostačuje uvést celkovou částku, která byla pro daný projekt schválena.
Dotaz č. 20:
Jakým způsobem máme realizaci služeb doložit u grantových projektů? Je dostačující Smlouva
o realizaci se Zprostředkujícím subjektem, kde jsou uvedeny dílčí aktivity projektu a kopie Rozpočtu?
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Odpověď č. 20:
K doložení technického kvalifikačního předpokladu není dostačující Smlouva o realizaci se
Zprostředkujícím subjektem, kvalifikaci splní uchazeč, který doloží osvědčení, vydaná veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, a to osvědčení vydaná konkrétním subjektem, pro kterého byla daná poradenská činnost
vykonávána.

V Pardubicích dne 20. 11. 2015
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