Zápis z koordinační schůzky projektu ZVPOD ze dne 15.10.2009

Termín: 15.10.2009
Místo:
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba
Přítomni: Mgr. Marcela Zahnašová, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jan Legerský, Simona Krišáková,
Ing. Aleš Procházka, Ing. Alena Daňková, Ing. Lubomír Gogola, Ing. Aleš Procházka, doc.
Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Ing. Marcel Klus

Program:
1) Příprava na 1. Monitorovací zprávu
- textovou část připraví Mgr. Zahnašová-na jednotlivých částech se budou podílet NSK, o.s. a CDV,
v.i.i.
2) Realizace klíčových aktivit, termíny autorské honoráře
- předložení harmonogramu klíčových aktivit – rozdělení na 3 etapy
(http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?koncepce-reseni)
3) Výběrová řízení, průběh a výsledky
1. Dodávka notebooků pro zajištění klíčových aktivit projektu
- Evid. č. CZ.1.07/2.3.00/09.150-dodávka notebooků, vyhlášeno dne 24.8.2009, konec lhůty pro
podávání nabídek: 14.9.2009 v 13:00 hod. Max. cena 174 000 Kč vč. DPH, 146 218 Kč bez DPH.
- Účast ve výběrovém řízení v rámci minitendru byla koordinována VŠB-TU Ostrava.
- Písemně (dodejky k dispozici) i v rámci emailu byly osloveny 4 firmy, které zvítězily v rámci
minitendru: Flame systém s.r.o, AutoCont CZ, a.s., Dell Computer, s.r.o. a Fujitsu Siemens
Computers, s.r.o.
- Dne 14.9.2009 v 9:00 obdržena pouze 1 obálka s nabídkou, a to od firmy Autocont CZ, a.s.
- Dne 17.9. 2009 byla jmenována komise pro posouzení nabídek p. rektorem VŠB-TUO-celkem 5
členů z čehož 1 předseda, 1 zapisovatel a 3 hodnotitelé. Všichni zúčastnění podepsali Prohlášení o
nestrannosti a důvěrnosti.
- Protože se přihlásil pouze jeden dodavatel, nabídka se nehodnotila, pouze se ověřovalo, zda nabídka
splňuje všechny náležitosti a požadavky dané výzvou.
- Komise se jednomyslně shodla, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky.
- Firma byla vyrozuměna písemně i emailem o výsledku VŘ (dodejka).

- V nejbližší době je předpokládáno vyhlášení nového VŘ, centrálně řešeno a sdruženo Fakultou
strojní VŠB-TU Ostrava pro několik projektů.
(http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?vyberove-rizeni)
2. Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace.
- Evid. č. CZ.1.07/2.3.00/09.150-služba, vyhlášeno dne 24.8.2009, konec lhůty pro podávání
nabídek:14.9.2009 v 13:00 hod. Max. cena 205 882 Kč bez DPH, 245 000 Kč včetně DPH.
- Výzva k podání nabídek zveřejněna na webu MŠMT pod evid. číslem 46/09/101.
- Písemně (dodejky) a v rámci emailové komunikace bylo osloveno 5 firem: Ritex, s.r.o., PODA, a.s.,
MANUTAN, s.r.o., GTS Novera, AT Computers, a.s.
Do termínu pro podání nabídek se přihlásil pouze 1 dodavatel, a to firma Ha-vel Internet, s.r.o.
http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?vyberove-rizeni
4) Aktualizace www stránek
- upravit název modulu č.11 dopravní stavitelství na inženýrství
5) Dokládání dokumentů
- povinnost průběžně dokládat měsíční výkazy práce
- personální výdaje administrativních pracovníků, zdravotní, sociální, kopie dokladů
6) Finanční řízení projektu
- vyřešení účtů a režií
- vyřešení zálohových plateb CDV, v.v.i. (včetně notebooků) a NSK, o.s.
- partneři schválili přesun finančních prostředků mezi položkami:
- z pol. 5.3. Náklady na konference částku 4000,- Kč do pol. 4.2. Telefon, poštovné, fax
- z pol. 5.3. Náklady na konference částku 6000,- Kč do po. 8.3 Ostatní (bankovní poplatky)
- z pol. 2.1. Cestovné 10000,- Kč do pol. 2.1.4 Nutné vedlejší výdaje (konferenční poplatky)
7) Cestovné
- doložení dokladů za cestovné za CDV, v.v.i. – Ing. Alena Daňková
8) Publicita a propagace projektu
- na ukázku předložen časopis Akademik, kde vyšel článek
- příprava dalších aktivit - CDV navrhuje bločky, malé kalendáře na stůl
- NSK nabízí uveřejnění článku v časopise Vítkovice

9) Úvodní konference projektu

- zrealizovat průzkum počtu osob a celkových nákladů
- každý partner (CDV, NSK, VŠB-TU) si připraví krátký úvod (přednášku) co zamýšlí v rámci
projektu, tím cílová skupina uvidí co partneři přinesou do projektu

Zápis zapsal dne 15.10.2009 Ing. Aleš Procházka
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

