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Dodatečný dotaz č. 3 k veřejné zakázce - Zajištění služeb administrace,
odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému v oblasti
finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků
Dne 20. listopadu 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zajištění služeb
administrace, odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému v
oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako
otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne 17.10. 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ493487 a v TED-Evropský
věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 21.10. 2014 pod číslem 2014/S 202357301.
Znění dotazu uchazeče:
V Zadávací dokumentaci v kapitole 3.3 Technické kvalifikační předpoklady – §56
odst. 2 písm. a), b) a e) je na straně 20 specifikován požadavek na službu v oblasti
vzdělávání následovně:
„Služba v oblasti vzdělávání se prokáže tak, že vzdělávání trvalo v posuzovanou
dobu minimálně 100 hodin, bylo akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí
na téma vzdělávání v oblasti zvyšování finanční gramotnosti a dluhové problematiky.
Uchazeč doloží listinu potvrzující:
1. akreditaci k provádění vzdělávacího kurzu v trvání 6 hodin,

2. akreditaci k provádění vzdělávacího kurzu v trvání 18 hodin,
3. výukové či metodické materiály, dle kterých jsou akreditované vzdělávací kurzy
provozovány.
Připouští se varianta jedné společné akreditace nebo zvláštní akreditace pro každý z
kurzů. Jestliže je akreditace společná, předloží se pouze jeden dokument. Uchazeč
garantuje platnost akreditace po celou dobu plánovaného plnění zakázky, tj. do 30.
listopadu 2015“.
Dotaz č. 1:
K členění počtu hodin: Pokud máme řádně akreditované kurzy v celkovém souhrnu
24 hodin, platí dělení na 6 + 18 hod. nebo lze doložit a uznat i členění jiné např. 8 +
16 hod.?
Dotaz č. 2:
K akreditovaným kurzům a jejich rozsahu: Lze uznat v případě společné akreditace
doložení akreditovaného kurzu v rozsahu vyšším než 24 hodin? Např. 1 kurz v
rozsahu 32 hodin, který obsahově splňuje veškeré náležitosti požadované
zadavatelem.
Odpověď zadavatele
1) Akreditované kurzy musí mít délku svého trvání minimálně 24 hodin. Musí se
skládat ze dvou kurzů, z nichž jeden musí být v minimální délce trvání 6 hodin a
druhý v minimální délce trvání 18 hodin. Uznat tedy lze pouze takové akreditované
kurzy, jejichž délka neklesne pod 6 a pod 18 hodin. Vámi uvedený příklad délky
trvání kurzu 8 + 16 by nebyl uznán jako splnění požadovaných kvalifikačních
předpokladů.
2) Lze uznat jeden akreditovaný vzdělávací kurz v minimální délce 24 hodin, který
musí splňovat náležitosti obsažené v Zadávací dokumentaci v kapitolách II.2.3.2
Realizace prezenčního kurzu pro zaměstnance obcí a II.2.3.4. Realizace
vzdělávacích kurzů pro zaměstnance krajů. Uchazeč musí prokázat a doložit, že
jeden akreditovaný kurz lze rozdělit na dvě samostatné části, a že jedna část
naplňuje podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci v kapitole II.2.3.2 a druhá část
naplňuje podmínky uvedené v kapitole II.2.3.4.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny dodatečné informace a odpovědi
zadavatele budou uveřejněny na Profilu zadavatele.
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