ZÁPIS
z jednání hodnoticí komise pro výzvu č. 03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti
Operačního programu Zaměstnanost, projekt „Systémové využití ergodiagnostických
center při komplexním posuzování osob se zdravotním postižením (EDC
v komplexním posuzování OZP)“

Počet jednání hodnoticí komise, která se
uskutečnila

2

Počet členů hodnoticí komise

5 (1. jednání se účastnili 3 členové, 2. jednání se
účastnili 3 členové)

Detail ke každému z jednání, která se uskutečnila

1

Datum jednání

19. 11. 2018

Čas jednání (od – do)

9:30 – 14:45

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, m. č. 4

Seznam účastníků

Viz prezenční listiny v příloze zápisu

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení práce
hodnoticí komise a potřebě svolání nového
jednání?

ANO

V případě přerušení práce komise:
Identifikace kritéria, u kterého by bez doplnění ze
strany žadatele došlo k udělení eliminačního
deskriptoru

4 Efektivita projektu, rozpočet

V případě přerušení práce komise:

zařazení položky v nesprávné kapitole
rozpočtu a tím nemožnost relevantního
posouzení
zdůvodnění dělení aktivity v nákupu služeb
do více položek
dodání více informací ke stěžejní veřejné
zakázce v projektu ve vztahu ke stanovení
předběžné ceny

Zdůvodnění, jaké informace / parametry projektu
vedly k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany
žadatele by došlo k udělení eliminačního
deskriptoru

-

Datum jednání

12. 12. 2018

Čas jednání (od – do)

9:30 – 14:15

Místo jednání

MPSV, Kartouzská 4, m. č. 4

Seznam účastníků

Viz prezenční listiny v příloze zápisu

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení práce
hodnoticí komise a potřebě svolání nového
jednání?

NE

-

V případě přerušení práce komise:
Identifikace kritéria, u kterého by bez doplnění ze
strany žadatele došlo k udělení eliminačního
deskriptoru
1

NR

Řádky s detailními informacemi do zápisu nakopírujte tolikrát, kolik proběhlo jednání. Řádky jsou v úvodu
zápisu, protože zápis se vztahuje ke všem jednáním, na nichž hodnoticí komise prováděla hodnocení.

V případě přerušení práce komise:
Zdůvodnění, jaké informace / parametry projektu
vedly k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany
žadatele by došlo k udělení eliminačního
deskriptoru

NR

Přehled hodnocených projektů:

Č.

Registrační číslo projektu

1.

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010333

Název projektu

Systémové využití
ergodiagnostických center
při komplexním
posuzování osob se
zdravotním postižením
(EDC v komplexním
posuzovánní OZP)

Výsledné
bodové /
slovní
hodnocení
projektu

9/vyhověl

Detail
hlasování o
výsledném
2,3
hodnocení

Pro: 2
Proti:0
Zdržel se:1

Odůvodnění výsledného bodového/slovního hodnocení projektu je uvedeno ve věcném
hodnocení v příloze tohoto zápisu.

Přílohy:



Prezenční listina
Vypracované věcné hodnocení

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

2

Tajemník hodnoticí komise

Předseda/místopředseda hodnoticí komise

Datum

Datum

12. 12. 2018

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis

12. 12. 2018

Ve verzi zápisu určené pro vložení do MS2014+ se uvádí jména hodnotitelů a v závorce počet hlasů pro danou
variantu v závorce, ve verzi zápisu určené pro zveřejnění se ponechává pouze počet hlasů pro danou variantu.
3
V případě, že kvůli rovnosti počtu hlasů pro a proti o výsledku hodnocení rozhodl hlas předsedy (resp. v jeho
nepřítomnosti místopředsedy) hodnoticí komise, se tato informace uvede do poznámky k údajům o počtu hlasů
pro a proti.

