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V Praze 30.08.2011 

 

 

Odpověď zadavatele na dotazy k veřejné zakázce   
malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zakázka“) 
na výběr externích expertů v rámci projektu „CZ.1.06/6.1.00/01.00140“   

Náklady na řízení a sledování implementace  

ČÁST A 

 

 

  

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) vyzývá 

k předložení nabídky pro zakázku s názvem „Výběrové řízení na výběr externích expertů, 

kteří budou zařazeni do databáze expertů ŘO IOP  pro oblast veřejné zakázky 

operačního programu IOP v rámci projektu „CZ.1.06/6.1.00/01.00140 Náklady na řízení 

a sledování implementace“. 
 

Dotaz zájemce 
1)-Pokud nejsem plátce DPH, budu uvádět cenu v nabídce včetně mandátní smlouvy (odst. 2.1) jako 
cenu v Kč jako jedinou položku aniž bych uváděl rozpis ceny s DPH jak je uvedeno a limitní cena 800 
Kč je pro mě stejná? 
 

Odpověď zadavatele 

Ano, limit nabídkové ceny je stejný pro všechny dodavatele. Jedná se o maximální hodinovou 

sazbu, kterou je možné zaplatit externímu expertovi z finančních prostředků Integrovaného 

operačního programu. 

 

Dotaz zájemce 
2)-V článku 4 Výzvy je uvedena limitní částka 745 000 Kč včetně DPH, v odstavci 7.1 smlouvy pak 
částka 1 056 000 Kč vč. DPH. Která částka je platná? 

Odpověď zadavatele 

Platí předpokládaná hodnota uvedená ve výzvě k podání nabídek. Návrh smlouvy byl 

aktualizován.  

 

Dotaz zájemce 
3)-K prokázání splnění kvalifikace je ve Výzvě požadiováno předložení strukturovaného životopisu s 
uvedením praktických zkušeností z oblasti VZ, kde je možno předložit i jako praktické zkušenosti 
administraci zadávacích řízení v délce 6 měsíců. Rozumí se tímto, že je možno předložit i 
administrace zadávacích řízení ukončených v posledních 6ti měsících? 

Odpověď zadavatele 

Ano.  

 

Dotaz zájemce 
4)-Pokud jsem prováděl posudkovou činnost pro MMR, kde některé kontaktní osoby objednatele 
posudků již v tuto dobu na MMR nepůsobí, mohu je i přesto uvést jako kontaktní osoby? 

Odpověď zadavatele 

Ano.  

 

Dotaz zájemce 
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5)-Jak bude řešen předpokládaný a následně skutečný počet odpracovaných hodin na posudku či 
zprávě? Ze zkušenosti vím, že i původní odhad počtu odpracovaných hodin u zadání posudku se 
může ve skutečnosti lišit, neboť v průběhu zpracování posudku se objeví nové skutečnosti či úpdaje, 
které je nutné ověřovat a zpracovávat a ty nakonec zaberou daleko více času než se 
předpokládalo? Jak bude stanoven maximální počet hodin k splnění daného úkolu? (posudek, 
zpráva...) 

Odpověď zadavatele 

Pokud se v průběhu poskytování odborné poradenské a konzultační činnosti při kontrole 

objeví nové skutečnosti, bude takové rozšíření plnění řešeno samostatnou výzvou 

k poskytnutí plnění stejnému expertovi. V tomto smyslu byl aktualizován návrh smlouvy. 

Maximální počet hodin bude na základě předchozích zkušeností stanovovat osoba určená 

zadavatelem (garant), která bude odpovědná za projekt.  
 

Dotaz zájemce 
6)-K typovým případům mám tyto dotazy: 
  

k případu č.1.: 
6.1.a  Co bylo předmětem této VZ? Byla to celková výstavba budovy či se jednalo o vybrané stavební 
práce na rekonstrukci stávající budovy? Nebo něco jiného? 

6.1.b  Rozumím tomu dobře, že požadavek zadavatele na prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů bylo realizace 3 staveb obdobného charakteru s min. finanční hodnotou 25 
mil. Kč bez DPH každé této zakázky, kde u každé bylo provádění zateplování budov? 

6.1.c  Rozumím tomu dobře, že uchazeč prokazoval tyto tři zakázky pomocí zakázek subdodavatele, 
který však na těchto zakázkách prováděl pouze zateplování fasád s finanční hodnotou 20% z 
předpokládané hodnoty zadávané VZ u každé této zakázky? 

6.1.d  Předpokládám, že se jedná o zadavatele dle zákona? 

6.1.e  Nejedná se náhodou o chybu textu v části Výzvy za popisem 3. případu, když je zde v první 
odrážce uvedeno, že dodavatelé budou zejména vycházet ze zákona, s vyjímkou případu č.1? 
  

k případu č. 2.: 
6.2.a  Jaká je předpokládaná hodnota této zakázky? 

6.2.b  Nebylo součástí projektu i nákup další elektroniky či podobného zboží, nemohlo zde dojít k 
účelovému dělení předmětu zakázky? 

6.2.c  Byl součástí nákupu HW i nákup ovládacího SW? 

6.2.d  Nebylo součástí VZ i následný servis notebooků po určitou dobu? 

  
k případu č. 3.: 
6.3.a  Co bylo předmětem této smlouvy a v jaké finanční hodnotě? 
6.3.b Jednalo se o jedorázové plnění či o opakované plnění-smlouva na dobu určitou či na dobu 
neurčitou? 

 Odpověď zadavatele 

Typové příklady obsahuji veškeré informace, relevantní pro identifikaci případných problémů 

a vypracování stanoviska k identifikovaným problémům.  
  

Dotaz zájemce 
7) Bylo by možné poskytnout přílohy Výzvy č.1 a č.3 ve formátu .doc nebo .docx? 

 Odpověď zadavatele 

Ano, přílohy byly uveřejněny ve formátu .doc společně s odpověďmi zadavatele na tyto 

dotazy. 


