Dodatečné informace k dotazům č. 2 a 3 k veřejné zakázce
„Poradenské činnosti – Královéhradecký kraj 2016 - 2019“
Znění dotazu č. 2:

Otázka směřuje k části VZ č. 9 a k části VZ č. 11.
V kvalifikačních požadavcích je uvedeno:
Technické kvalifikační předpoklady pro plnění:
Způsob prokázání:
lektor - vysokoškolské magisterské nebo kopie diplomu z VŠ
bakalářské vzdělání v humanitní oblasti
lektor - lektorské zkušenosti, praxe ve vzdělávání životopis dokládající požadovanou praxí
dospělých min. 2 roky
Domníváme se, že uvedené požadavky na vzdělání neodpovídají zcela požadavkům transparentnosti
a rovných příležitostí.
Z našeho pohledu není adekvátní požadavek na vzdělání pouze v humanitní oblasti.
Máme lektory s vysokoškolským vzděláním, prokazatelně úspěšné v uvedených oblastech, s praxí více
jak 10 let, lektorováním minimálně 60 obdobných programů apod.
Může se tedy stát, že naše organizace by byla objektivně způsobilou k zajištění zakázky (pokud by
kvalifikační požadavky byly nastaveny bez přímého a jednoznačného vymezení pouze jednoho
konkrétního typu vzdělání).
Obáváme se, že případné další posuzování vzdělání lektora bude již ovlivněno nastavenými
hodnotícími požadavky.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Požadavek zadavatele na vysokoškolské vzdělání lektora v humanitním oboru v částech veřejné
zakázky č. 9 a č. 11 spatřuje zadavatel jako adekvátní s ohledem na charakter a způsob realizace
předmětu veřejné zakázky, kde poradenské činnosti Příprava na zaměstnání a Sestavování životopisu
kladou nároky na předpoklady, znalosti a kompetence lektorů. Kvalita plnění veřejné zakázky je
přímo závislá na odbornosti lektora, která je do značné míry formována právě jeho vzděláním.
Zadavatel tedy nepovažuje stanovený požadavek na vzdělání v humanitní oblasti za diskriminační ani
nijak porušující zásadu transparentnosti či rovného přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku.

Znění dotazu č. 3:

3.1 Absolvovaná školení, kurzy, výcviky ve vztahu k lektorské činnosti, k tématu kurzu
Certifikát ze školení obsahující název, jméno lektora/ů, hodinový rozsah, termín konání; případně jiný
doklad prokazující odborný rozvoj lektora.
Někteří naši lektoři prošli řadou školení. Jak však máme prokázat, například školení NVF/FDV/AIVD
apod. Na řadě seminářů a kurzů byla pouze evidence prezence. Dnes již ani nevíme den konání,
natož jméno lektora (lektorů).
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

V případě, že dodavatel není schopen předložit relevantní doklad prokazující odborný rozvoj lektora
s požadovanými náležitostmi, nelze takové školení, kurz či výcvik podrobit objektivnímu hodnocení a
nelze za něj v rámci kritéria Odbornost lektorů získat body. Zadavatel neomezuje okruh relevantních
dokladů pouze na certifikáty, v úvahu připadá např. potvrzení o účasti, doklad o prezenci ve spojení
s přihláškou do kurzu či jiný doklad, ze kterého lze přínos kurzu pro odborný rozvoj lektora posoudit a
ohodnotit. Nelze se ovšem spokojit s pouhým vyjádřením účastníka či s informací, že kurz absolvoval,
aniž by k tomu doložil cokoli dalšího.
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