
Dotazy a odpovědi (zveřejněno 26. 7. 2016) 

1. Jaká forma prokazatelného podání je zadavatelem požadována (bod. 3.1 Smlouvy)?  
Žádost je podávána v informačním systému MS2014+, z Výzvy ani Smlouvy nevyplývá, zda-li do IS bude žádost 
vkládat a podávat formou elektronického certifikátu objednatel nebo zhotovitel a jak bude dokladováno její 
„podání“.  
 
Žádost bude podávat zhotovitel a její podání doloží elektronicky pomocí výstupu, který obdrží ze systému 
MS2014+ (potvrzovací email, protokol apod.). 
 
2. V jakém stádiu hodnocení žádosti bude z pohledu Smlouvy projekt vyhodnocen, tedy co znamená pojem 
vyhodnocení projektu Centrem pro regionální rozvoj ČR? (body 3.3 a 8.3 Smlouvy)?  
 
Z pohledu smlouvy je pojmem vyhodnocení projektu myšlena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
projektu. Viz další informace v bodě 3. 
 
3. Jaký bude postup v případě, že z důvodů třetí strany nebude moci být dodržen termín dokončení díla (odst. 
3.2 Smlouvy) do 21. 11. 2016? Stejně tak v případě odst. 3.1 Smlouvy - do 29. 9. 2016 má být žádost podána? 
Jakým způsobem (viz dotaz 1)? Z důvodů neležících na straně zhotovitele může být termín pozdržen.  
 
Smlouva je nastavena na 36 pracovních dní svého plnění.  
CRR má termíny 21 pracovních dní od registrace Žádosti na formální hodnocení a dvakrát s lhůtou 5 pracovních 
dní je možno žádost upřesňovat a doplňovat, ve lhůtě 30 pracovních dní je poté Žádost hodnocena věcně.  
 
V případě zpoždění objektivně způsobeného třetí stranou, není zhotovitel o tuto dobu zpoždění z pohledu 
smlouvy v prodlení a nebudou uplatněny sankce. 
 
Smlouva je nastavena na delší dobu plnění než 36 pracovních dní. 36 pracovních dnů je proces mezi podáním 
žádosti a kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí dle Obecných pravidel. Věcné hodnocení se v případě 
Výzvy č. 25 neprovádí. V rámci této lhůty by ze strany CRR mělo být vydáno vyjádření, zda je projekt v pořádku a 
bude dále hodnocen (dílo lze převzít bez vad a nedodělků, zhotovitel může fakturovat), anebo obsahuje chyby a 
z dalšího procesu hodnocení bude vyřazen. 
Následně by tyto případné chyby měly být zhotovitelem odstraněny/ opraveny a žádost podána znovu. V tomto 
případě zhotovitel nemůže fakturovat, proces se opakuje. 
 
4. Není jasné, co bude konkrétními požadavky na práce v rámci služby v rámci záruky 24 měsíců? (bod 9. 
Smlouvy)  
 
Záruka 24 měsíců se jeví jako nerelevantní.  
Mohou nastat dvě možnosti: 
a) Žádost/dílo bude ze strany CRR vyhodnocena, nebude již nikdy moci býti rozporována, a tedy není možné, 
aby byla následně označena za nekompletní a s právními vadami. Realizace projektu není obsahem smlouvy.  
b) Termín plnění Smlouvy nebude Zhotovitelem dodržen tím, že v daném čase nepodá Žádost/dílo nebo v čas 
neodstraní vady a nedodělky, potom Zhotovitel nemůže vystavit daňový doklad. Tímto je Smlouva naplněna.  
 
Jako nestandardní se zdá požadavek ze záruky plynoucí, aby Zhotovitel po dobu 2 let zpracovával Žádost, aby 

byla v souladu s požadavky konkrétní výzvy č. 25 IROP. 

 

Souhlasíme s tím, že záruční doba se u tohoto typu plnění může jevit jako nadbytečná a v praxi s největší 

pravděpodobností nedojde k uplatnění článku IX. Smlouvy. 


