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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 16. 4. 2013 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 11 - 2013 

 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 

„Terminál Železný Brod – administrátor projektu“ 

 

 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

podání nabídky a obsahu 

zadávací dokumentace:   

jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966 

e-mail: d.mach@zelbrod.cz 

 

 

2. Dotazy a odpovědi: 

Ke dni 16.4.2013 byly položeny dotazy 

1) Na základě jakého rozsahu prací je odhadnuta částka 100.000 Kč uvedená jako 

předpokládaná cena zakázky? 

Odpověď : 

Částka za administraci zakázky je odhadnutá částka, která se skládá především ze dvou 

základních položek : 

a. Administrace projektu - účast na kontrolních dnech 1 x za 14 dní v době od 1.8.2013 

do 30.10.2014 (odhadem asi 240 hodin), která bude sloužit pro zpracování 

průběžných monitorovacích zpráv, kontrole faktur a zjišťovacích protokolů společně 

s technickým dozorem (administrátor bude kontrolovat formální náležitosti 

ve vztahu k dotaci z ROP a k rozpočtu schválenému v rámci dotace) a pro konzultace 

postupu. 

b. Příprava a zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Ostatní práce si bude zadavatel zajišťovat sám nebo u třetí osoby, s administrátorem bude 

tyto práce konzultovat v rámci výše uvedené doby na administraci. 
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2) Jak podrobně bude kontrolovat administrátor vystavené faktury a zjišťovací protokoly? 

Není to práce pro technický dozor zadavatele? 

Odpověď : 

Administrátor bude kontrolovat především formální náležitosti ve vztahu k poskytovateli 

dotace, zda faktura obsahuje veškeré náležitosti a zda jsou fakturované položky v souladu 

s uznatelnými náklady projektu. Zadavatele bude pro realizaci projektu mít zajištěn výkon 

technického dozoru samostatně na celou dobu stavby. 

 

3) Je požadována spolupráce na přípravě propagačních materiálů. V jakém rozsahu? 

Odpověď : 

Jedná se opět především o konzultační činnost a kontrolu, zda všechny propagační materiály 

splňují podmínky pravidel publicity poskytovatele dotace ROP. Administrátor provede 

kontrolu, případně poskytne zkušenosti s využitím prostředků na publicitu z obdobných 

staveb. Samotné zpracování návrhů a zadání dodávky propagačních materiálů si zadavatele 

zajistí sám u třetí osoby.  

 

 

 


