Odpověď na dotaz – žádost o vysvětlení zadávacích podmínek
Zadavateli byl, prostřednictvím jeho smluvního zástupce, doručen dne 28.7.2020 dotaz – žádost o
vysvětlení zadávacích podmínek zadávacího řízení „Další vzdělávání zaměstnanců firmy EuroAgentur
Hotels & Travel“, číslo zakázky 13531, Operační program Zaměstnanost, kdy anonymizované znění
tohoto dotazu uvádíme níže:
„Dobrý den pane Burdo
ráda bych se zeptala na pár dotazů k Vámi vyvěšenému výběrovému řízení Vzdělávání zaměstnanců
- EuroAgentur Hotels & Travel a.s.
• Můžeme vědět v jaké lokalitě/ kraji či městě je plánovaná realizace kurzů?
• Je možné školit více témat v jednom dni na jednom místě?

Předem velmi děkuji za odpověď a přeji hezký den,
podpis“
Níže uvádíme odpověď na vznesené dotazy – žádost o vysvětlení zadávacích podmínek tak, jak byla
dnešního dne prostřednictvím e-mailu zaslána tazateli:
„Dobrý den,
k Vašim dotazům si, jako smluvní zástupce zadavatele, dovolíme uvést následující:
-

Jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídek/zadávací dokumentaci, předpokládaná místa plnění
jsou různá místa na území celé ČR mimo hlavní m. Prahu uvedená vždy v konkrétní výzvě
zadavatele k dílčímu plnění.

-

Jak vyplývá z výzvy k podání nabídek/zadávací dokumentace, služby budou poskytovány
vybraným dodavatelem zadavateli dle jednotlivých výzev k plnění doručených zadavatelem
vybranému dodavateli. Jednotlivá plnění, ke kterým bude poskytovatel objednatelem vyzván,
budou poskytována na místech a v prostorách určených objednatelem, kdy specifikace místa
plnění bude uvedena objednatelem ve výzvě k plnění. Je tak zřejmé, že to kdy a kde bude
konkrétní dílčí vzdělávací služba vybraným dodavatelem poskytována, bude vyplývat
z jednotlivých výzev k plnění zaslaných zadavatelem. Tedy to, zda při realizaci zakázky někdy
dojde či nikoliv k realizaci více „školení“ na jednom místě a v jednom dni (a to ať již se bude
jednat o „školení“ na různá témata či případně „školení“ více skupin na stejné téma), bude
vždy záležet na rozhodnutí zadavatele vyjádřeném v jím zaslané výzvě k dílčímu plnění.

Hezký den
Mgr. Václav Burda
za smluvního zástupce zadavatele
Burdová advokátní kancelář, s.r.o.
……….“

