Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejný zadavatel – Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Vám v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) předkládá vysvětlení
zadávací dokumentace č. 1 k veřejné na služby:
„VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. “
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce.
Dotazy jsou uvedeny v plném znění, jak byly položeny zadavateli.
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce, o
které bylo požádáno dne 13. 06. 2019
Dotaz č. 1
Technická způsobilost – ZD uvádí, že součástí lektorského týmu musí být lektoři mimo jiné s
dokončenou vysokou školou. Tento požadavek platí také pro rodilé mluvčí AJ a NJ?
Odpověď
Vysokoškolské vzdělání je výhodou. V případě, že nebude mít VŠ vzdělání, tak zahraniční lektor
(rodilý mluvčí), tzn., který nerealizoval studia v rámci vzdělávacího systému ČR, splní kvalifikaci,
pokud bude mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání a zároveň bude mít mezinárodně
uznávané lektorské osvědčení (DELTA, CELTA, TESOL, TEFL, či ekvivalent) a praxi s výukou
obdobných kursů v délce minimálně 3 roky.
Dotaz č. 2
Profesní způsobilost – 16. 2. bod c ZD uvádí, že je dodavatel povinen doložit akreditaci na kurzy,
jež jsou předmětem VŘ. Je pro tuto část skutečně nutné dokládat akreditaci na jazykové kurzy,
nebo se tato část týká dalších částí ZD zaměřených na akreditované kurzy?
Disponujeme akreditací od MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/jednoletekurzy-cizich-jazyku. Je tato akreditace dostačující?
Odpověď
Ano, tato akreditace či akreditace obdobného typu je dostačující.
Dotaz č. 3
Jakou formou máme doložit úředně ověřené podepsané prohlášení lektora, že souhlasí se
zapojením do zakázky. Je možné toto prohlášení nechat lektory podepsat, poté všechna prohlášení
na Czechpointu nechat ověřit a do nabídky dát scany těchto prohlášení?
Odpověď
Ano, je to možné.
Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze obsahu žádosti a odpovědi zadavatele, kterou se
nemění zadávací podmínky, se ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro podání nabídek v souvislosti
s tímto vysvětlením zadávací dokumentace neprodlužuje
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Veškeré informace ohledně veřejné zakázky jsou dostupné na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48365513
S pozdravem
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