Zaslané dotazy a odpovědi k zakázce

ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ ADMINISTRACE DOTAČNÍCH PROJEKTŮ A
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

1. Otázka :
V čl. 5 Technická specifikace je uvedeno, že předmětem plnění je mj.:
Součástí poskytované služby bude dotační management, zejména komplexní zpracování a
eventuální úpravy projektového záměru a následně projektové žádosti, vypracování veškerých
nezbytných analýz, koordinace přípravy, veškerých nezbytných příloh žádosti, včetně kontroly jejich
formální správnosti, potřebná zveřejnění a komunikace s řídícím zákonem.
Je požadováno po poskytovateli také zpracování povinných příloh, které musí zpracovávat
autorizovaná osoba, jako je energetický posudek a projektová dokumentace?

Odpověď :
Energetické posudky a Projektovou dokumentaci, včetně Položkového rozpočtu na jednotlivé
projekty zajistí zadavatel, tj. Žatecká teplárenská, a.s., ostatní nezbytné přílohy zajistí dodavatel
(poskytovatel).

2. Otázka :
Součástí povinných příloh, které jsou dodávány k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stavební
povolení. Chtěli bychom se zeptat, zda zadavatel o podmínce ví, a zda je schopen ji splnit, tedy v jaké
fázi se žádost o stavební povolení nachází?

Odpověď :
Zadavatel je seznámen s podmínkami dotace a Stavební povolení příp. jiná povolení k jednotlivým
akcím jsou buď již zajištěna nebo budou zajištěna v dostatečném termínu.

3. Otázka :
Dílčí projekty jsou obecně nazvány Energetická optimalizace města Žatce. Může zadavatel upřesnit,
zda se bude z pohledu zadávání veřejných zakázek jednat o dodávky, služby nebo stavební práce?
Toto upřesnění je nezbytné pro stanovení odpovídajícího postupu zadavatele při zadání veřejných
zakázek a druhu řízení.

Odpověď :
Z pohledu zadávání veřejných zakázek se bude v případě projektů dle čl. 4, písm. a), b), c) a e) jednat
o stavební práce ve smyslu § 14, odst.3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
(Zákon). Projekt dle čl.4, písm. d) pak je dle Zákona posuzován jako VZ na dodávky dle § 14, odst.
1.
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4. Otázka :
Součástí poskytované služby má být koordinace přípravy veškerých nezbytných příloh k projektové
žádosti. Tímto prosíme o upřesnění, zda povinné přílohy jako Energetický posudek, Projektová
dokumentace a Položkový rozpočet dle ceníku ÚRS jsou součástí služeb výběrového řízení, či budou
zajištěny vaší společností?

Odpověď :
Energetické posudky a Projektovou dokumentaci, včetně Položkového rozpočtu na jednotlivé
projekty zajistí zadavatel, tj. Žatecká teplárenská, a.s., ostatní nezbytné přílohy zajistí dodavatel
(poskytovatel).

5. Otázka :
Součástí poskytované služby bude zajištění jednotlivých výběrových řízení. Tímto prosíme o
upřesnění, zda tvorba Smluv o dílo je součástí služeb, či její znění bude zajištěno vaší společností?

Odpověď :
Tvorbu Smluv o dílo bude Zadavatel požadovat jako součást služby od dodavatele.

6. Otázka :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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