VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
ve smyslu čl. 20.6. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, č. vydání 12 (dále jen „Pravidla“)
Vážený dodavateli,
zadavatel níže uvedeného výběrového řízení Vám poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek:

Zadavatel:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Operační program:
Oblast podpory:
Projekt:
Registrační číslo projektu:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Pověření výkonem zadavatelských
činností:

Megalax Real, s.r.o.
se sídlem: K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 077 74 656
(dále jen „zadavatel“)
Podnikové vzdělávání ve společnosti Megalax Real,
s.r.o.
služby
Operační program zaměstnanost
Podnikové vzdělávání zaměstnanců II - Výzva 097
Podnikové vzdělávání ve společnosti Megalax Real OPZ 97
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013206
15.10.2020
ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Budějovická 2056/96, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 24709786
Kontaktní osoby: Mgr. Linda Matějíčková

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 1:
V požadavcích na technickou kvalifikaci požadujete seznam členů odborného týmu.
Požadujete 3 ("Podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart s.r.o." ) a 4 osoby ("Podnikové
vzdělávání ve společnosti Megarelax Real, s.r.o.") na pozici lektor, který má prokázat
certifikát prokazující oprávněnost provádět školení. Prosíme o objasnění, jaké typy certifikátu
máte na mysli a jsou z Vaší strany uznatelné. Jedná se o certifikát opravňující lektora k
provádění školení dospělých? Tedy certifikát vztahující se k lektorským dovednostem?
Dále žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek min. do 6.11. 2020.
Důvodem je vyhlášení nouzového stavu a s ním spojená omezení pohybu osob, úředních
hodin i otvírací doby České pošty a další, které velmi stěžují podmínky pro včasné zpracování
a podání nabídky do Vámi vyhlášeného výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1:
Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o změně zadávacích podmínek:
1) Část čl. 6.3.2. Zadávací dokumentace v původním znění:
• „Minimálně čtyři osoby zastávající pozici „lektor“ splňující následující požadavky:
o řádně ukončené středoškolské vzdělání
o min. 3 roky prokazatelné praxe jako lektor či školitel v některé
z následujících oblastí: školení telemarketingu, školení leadership
telemarketingu, motivace podřízených a osobního rozvoje v oblasti
telemarketingu
o certifikát potvrzující oprávněnost provádět školení“
se nahrazuje následujícím zněním:
• „Minimálně čtyři osoby zastávající pozici „lektor“ splňující následující požadavky:
o řádně ukončené středoškolské vzdělání
o min. 3 roky prokazatelné praxe jako lektor či školitel v některé
z následujících oblastí: školení telemarketingu, školení leadership
telemarketingu, motivace podřízených a osobního rozvoje v oblasti
telemarketingu
o certifikát akreditován u MŠMT nebo Osvědčení pro lektorskou činnost“.
2) Lhůta pro podání nabídek uvedená v čl. XII, odst. 2 Zadávací dokumentace je nově
stanovena na 11.11.2020 do 11:00 hodin.
Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Praze dne 26.10.2020

Digitálně podepsal

Linda
Linda Matějíčková
2020.10.26
Matějíčková Datum:
14:32:34 +01'00'

…………………………………….……..
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
Mgr. Linda Matějíčková
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