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Dodatečný dotaz č. 4 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 28. 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:
Dotaz č. 1:
Ve vaší odpovědi na dodatečný dotaz č. 3, uvedené na profilu zadavatele pod č.j.
MV-23373/OP-2014 dne 25.11.2014, doplňujete definici technických kvalifikačních
kritérií dle §56 odst. 2 písm. a), b) a e) (str. 20 ZD). Specifikace se týká kritéria
prokázání služby v oblasti vzdělávání:

„Služba v oblasti vzdělávání se prokáže tak, že vzdělávání trvalo v posuzovanou
dobu minimálně 100 hodin, bylo akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí
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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.
Dle vaší odpovědi na dotaz č. 3 došlo k rozšíření možnosti uchazečů předkládat
nabídky, kdy původní zadání striktně vymezovalo technické kvalifikační kritérium a
určovalo počty hodin, nyní však je možné předkládat a splnit kvalifikaci i s doklady o
akreditaci kurzů s vyšším počtem hodin, minimálně však 6+18 hod.
Uchazeč je toho názoru, že se tím rozšířil okruh subjektů, pro něž je možná účast v
soutěži o předmětnou veřejnou zakázku, a požaduje adekvátní prodloužení zadávací
lhůty, aby byl poskytnut dalším potenciálním uchazečům dostatečný čas na přípravu
nabídky za takto rozšířených podmínek.
Požadavek je tovřen dotazem: Bude prodloužena zadávací lhůta?
Oprávněnost domněnky a požadavku spočívá ve vyhodnocení veřejně dostupných
informací o mimořádně nízkém počtu subjektů disponujících možnostmi splnit
původní omezující znění technického kritéria.
Dotaz č. 2:
V Zadávací dokumentaci v kapitole 3.3 b) Technické kvalifikační předpoklady – §56
odst. 2 písm. a), b) a e) je na straně 21 specifikován požadavek na člena týmu garanta odbornosti lektorů a poradců – v oblasti vzdělávání následovně:
„Garant musí mít vysokoškolské vzdělání (humanitní nebo ekonomické), minimálně 3
letou praxi v lektorování a poradenství v předmětu veřejné zakázky, praxi v
lektorování akreditovaného kurzu, který je dodavatelem nabízen v rozsahu minimálně
100 hodin. Musí být autorem nebo spoluautorem metodického nebo výukového
materiálu, který vznikl v posledních 3 letech.“
Znění dotazu č. 2:
Musí pro splnění výše uvedeného kvalifikačního kritéria být praxe garanta v
lektorování pouze kurzu, který je dokládán jako kvalifikační předpoklad?
Postačí pro splnění kvalifikačního kritéria praxe např. pouze v lektorování jednoho ze
dvou dokládaných akreditovaných kurzů, s odučenými 100 hodinami a výše?
Postačí pro splnění kvalifikačního kritéria praxe v lektorování kurzů náplní
obdobných, jako jsou dokládané akreditované kurzy (kurz) s odučenými 100
hodinami a výše?
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Odpověď zadavatele
1) Lhůta pro podávání nabídek nebude prodloužena. Odpovědí na otázku č. 3
zadavatel pouze zpřesnil minimální počet hodin jednoho kurzu a vyjádřil se ke
společné akreditaci obou požadovaných kurzů. Z kontextu zadávací dokumentace i
s uvedených konkrétních odkazů v odpovědi zadavatele na otázku č. 3 je zřejmé, že
minimálně 6 hodinový kurz je jednodenní (kapitola II.2.3.2 ZD) a minimálně 18
hodinový kurz je třídenní (kapitola II.2.3.4). Nedojde tedy k neohraničenému rozšíření
počtu hodin v jednotlivých kurzech, protože jsou limitovány horní časovou hranicí
vyjádřenou v kapitolách ZD II.2.3.2 a II.2.3.4.
2)
2.1) Ano, pro splnění kvalifikačního předpokladu se připouští pouze praxe
v lektorování akreditovaného kurzu, který je dodavatelem nabízen.
2.2) Ano, pro splnění kvalifikačního předpokladu se připouští praxe v lektorování
pouze jednoho ze dvou akreditovaných kurzů, které jsou dodavatelem nabízeny
v minimální délce 100 hodin.
2.3) Praxe v lektorování obdobných kurzů, tj. těch co nejsou akreditovány a nejsou
dodavatelem nabízeny není přípustná. Pro splnění kvalifikačního předpokladu se
připouští pouze praxe v lektorování akreditovaného kurzu, který je dodavatelem
nabízen.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny dodatečné informace a odpovědi
zadavatele budou uveřejněny na Profilu zadavatele.
Mgr. Jitka GJURIČOVÁ
zadavatel
podepsáno elektronicky
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