Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Název zakázky

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - OLMAN SERVICE s.r.o.
- Měkké a manažerské dovednosti

Název / obchodní firma zadavatele

OLMAN spol. s r.o.

Sídlo zadavatele

Jakuba Obrovského 228/1a, Bystrc, 635 00 Brno

IČ zadavatele

255 78 375

Jméno a příjmení osob
oprávněných jednat za zadavatele

Bc. Martin Olejár, jednatel

2. Dotazy a odpovědi
Zadavatel na základě obdrženého dotazu k výše uvedené zakázce uveřejňuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace:
Znění dotazu:
V rámci technické kvalifikace požadujete doložení:
-

minimálně 2 zakázky byly realizovány pro společnost s minimálně 250 zaměstnanci v
oblasti úklidu ve zdravotnictví
minimálně 1zakázka byla realizována pro společnost s minimálně 150 zaměstnanci a
koncesovanou živností na ostrahu majetku a osob

Upozorňujeme, že Zadavatel je povinen dle ZZVZ dodržet v rámci zadávacího řízení základní
zásady pro zadávací řízení stanovené v ust. § 6 ZZVZ, tedy zásadu transparentnosti a
přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uchazeč má za to, že tyto
zásady byly ve fázi stanovení zadávacích podmínek Zadavatelem porušeny. Zásady vztahující
se na zadávací řízení je nutné dodržet i proto, že se jedná o veřejnou zakázku financovanou
z veřejných rozpočtů. Uchazeč uvádí, že má zájem na získání předmětných veřejných zakázek
a v důsledku nezákonně vymezených zadávacích podmínek mu hrozí újma, spočívající v
zamezení možnosti se zadávacího řízení zúčastnit, v zadávacím řízení uspět a veřejnou
zakázku realizovat (ušlý zisk), přestože uchazeč disponuje dostatečnými kapacitami a
zkušenostmi pro řádnou a odbornou realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Uchazeč má za to, že úzké zaměření na požadované zkušenosti v rámci referenčních zakázek
z oblasti školení pro společnost s minimálně 250 zaměstnanci v oblasti úklidu ve zdravotnictví
a pro společnost s minimálně 150 zaměstnanci a koncesovanou živností na ostrahu majetku
a osob je nepřiměřené. Takto úzké zaměření referencí má jen velmi omezený počet
potenciálních uchazečů. Zadavatel tímto velmi zužuje okruh potenciálních dodavatelů. Toto
omezující kritérium by bylo obhajitelné v případě poptávání technických kurzů, které mají přímý
dopad na využívané technologie. V oblasti měkkých a manažerských dovedností je tento úzký
profil referencí nepředmětný. Uchazeč je proto přesvědčen, že s ohledem na výše uvedené
nelze v zadávacím řízení v takovéto podobě pokračovat. Žádáme proto o odstranění těchto
nedostatků v zadávací dokumentace, tj. upravit požadavky k prokázání kvalifikace tak, aby
naplňovali podmínky ZVZZ.
Odpověď na dotaz:
Zadavatel k dotazu udává, že kvalifikační požadavky stanovil uváženě s ohledem na své
potřeby a specifika, jichž je si vědom při znalosti své primární podnikatelské činnosti. Tedy
specifika, jež sebou nese jak úklid ve zdravotnictví, tak ostraha osob a majetku o různém
počtu zaměstnanců, a tyto specifika požaduje promítnout právě do obsahu kurzů měkkých
manažerských dovedností.
Zadavatel je si vědom, že kombinace těchto požadavků by byla značně omezující, a proto
stanovil rozsah referencí na dvě zakázky z oblasti úklidu ve zdravotnictví a jednu z oblasti
osob a majetku.
Jak v jedné, tak druhé oblasti se vyskytuje velké množství společností, které převyšují
násobně požadované počty zaměstnanců a neshledal důvod domnívat se, že na trhu by
neexistoval dostatečný počet společností, jež by v rámci školení s nimi nepřišly do styku a
daly by se tyto požadavky posuzovat jako omezování potencionálních uchazečů.
Kvalifikační požadavky tedy stanovil s tím, že hledá společnost a lektory z oblasti svého
předmětu podnikání, kteří zajistí přínosný rozvoj jeho zaměstnanců a účelné vynaložení
prostředků z veřejných prostředků (nikoliv jen proškolení bez znalostí z praxe svého
předmětu podnikatelské činnosti a reálných potřeb).
Nad rámec výše uvedeného zadavatel uzavírá, že zakázka není zadávána dle ZZVZ, ale dle
„pravidel“ a měl-li tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, brát jako námitku kde je
očekáváno vyřízení přiměřené dle ZZVZ, doufá, že ji dostatečně (dle formálních náležitostí
ZZVZ) vyřídil jako odmítnutou, jelikož neshledal žádné důvody pro jejich vyhovění.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat
za zadavatele

V Praze dne 12. 8. 2020

Ing. Helena Kordová, za osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností

