Dodatečné informace č. 3 - 6 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:
„Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019“
ev. č. veřejné zakázky: VZ 516341
dle § 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Dotaz č. 3:
V bodě 3.4.1 ZD je uvedeno: "a) seznam alespoň 3 významných služeb realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti poradenských činností, pro které podává nabídku, .........
v posledních 3 letech alespoň v objemu 100 000 Kč bez DPH."
Chápeme správně, že dodavatel má povinnost doložit seznam 3 významných služeb
realizovaných v posledních 3 letech v oblasti poradenských činností, pro které podává nabídku a to
každou v objemu alespoň 100 000 Kč?
Odpověď č. 3:
Dle části 3.4 bodu 3.4.1. písm. a) splňuje technické kvalifikační předpoklady dodavatel, jenž
realizoval poradenskou činnost v oblasti, pro kterou podává nabídku v posledních 3 letech alespoň v
objemu 100 000 Kč bez DPH, tzn., že tuto podmínku splňuje dodavatel, jenž realizoval v posledních 3
letech poradenské činnosti v celkovém objemu alespoň 100 000 Kč

Dotaz č. 4:
Dle bodu 3.4.4. ZD musí dodavatel v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů pro
část č. 4 Bilanční diagnostika doložit seznam nejméně 3 lektorů a 1 garanta. Jedná se o 4 různé osoby
nebo je možné, aby jeden z lektorů zastával současně i pozici garanta?
Odpověď č. 4:
V části 3.4.4. zadávací dokumentace stanoví zadavatel, že splnění technických kvalifikačních
předpokladů prokáže dodavatel současně předložením seznamu nejméně 3 lektorů a 1 garanta, kteří
se budou podílet na plnění dané části veřejné zakázky spolu s osvědčením o jejich vzdělání a odborné
kvalifikaci. Splnění uvedené podmínky představuje doložení celkem 4 osob, minimálně 3 lektorů a 1
garanta, kdy garant může rovněž vykonávat činnost lektora.

Dotaz č. 5:
V části 2 ZD v bodě 8. je uvedeno, že nabídka musí obsahovat "Plán poradenské činnosti s
určenou hodinovou dotací .... ". Dále pak, je v příloze č.2 ZD v rámci Obsahů poradenských činností
uvedeno "Poradenskou činnost je možné v jednotlivých bodech přizpůsobit podle aktuální situace ve
skupině"
Prosíme o bližší specifikaci požadavku na doložení Plánu poradenské činnosti s určenou
hodinovou dotací. Dále pak, prosím, o specifikaci tohoto požadavku v souvislosti s částí č. 5
Individuální poradenství, které je podle našeho názoru právě založeno na individuálních potřebách
každého jednotlivce a jedy složité paušálně stanovit kolik času bude věnováno každému z témat.
Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Stránka 1 z 2

Odpověď č. 5:
Nabídka pro každou část veřejné zakázky musí dle části 2 bodu 8 zadávací dokumentace
obsahovat plán poradenské činnosti s určenou hodinovou dotací a dále obecný popis prostor, ve
kterých budou poradenské činnosti probíhat. V tomto plánu uchazeč o zakázku rozepíše požadavky
zadavatele na obsah poradenské činnosti stanovené pro jednotlivé části veřejné zakázky v příloze č. 2
zadávací dokumentace Specifikace poradenských činností a specifické technické podmínky částí
veřejné zakázky a stanoví si časovou dotaci pro jednotlivé části tohoto obsahu a to tak aby byl
dodržen Rozsah poradenské činnosti (1 běhu) stanovený pro jednotlivé části veřejné zakázky
v uvedené příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Poradenskou činnost bude možné v jednotlivých bodech přizpůsobit podle aktuální situace ve
skupině a to tak, že některá část obsahu poradenské činnosti může být probrána s účastníky
podrobněji a oproti tomu zestručněna jiná část obsahu dané poradenské činnosti. Záležet bude na
zhodnocení dané skupiny lektorem. Celkový rozsah poradenské činnosti však bude dodržen. Výše
uvedené platí i pro část č. 5 veřejné zakázky, ve které bude na zvážení lektora, zda dle individuálních
potřeb klienta některou část obsahu poradenské činnosti rozšíří a jinou zúží.

Dotaz č. 6:
V rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje pro jednotlivé
části ZD doložit čestná prohlášení dokládající kvalifikaci a odbornou praxi lektorů. Čestná prohlášení
mají mimo jiné obsahovat - termíny poradenských činností a název subjektu, pro který byly dané
poradenské činnosti realizovány.
Má tedy každý lektor vypisovat konkrétní termíny zrealizovaných poradenských činností nebo je
možné uvést období např. v letech 2010 - 2015.
Dále pak, subjektem pro kterého byly dané poradenské činnosti lektorem realizovány je zadavatel
této služby nebo zaměstnavatel, který daného lektora v daném období zaměstnával?
Odpověď č. 6:
Čestné prohlášení vypíše každý lektor. V tomto prohlášení uvede konkrétní termíny
zrealizovaných poradenských činností. Subjektem, pro který byly dané poradenské činnosti lektorem
realizovány, se rozumí zadavatel zakázky, pro kterého lektor vykonával poradenskou činnost nikoliv
zaměstnavatel, prostřednictvím jehož poradenskou činnost vykonával u zadavatele.

V Pardubicích dne 27. 10. 2015
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