Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13772

Název zakázky

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do
městského úřadu – část B

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014574

Název projektu

Otevřený a moderní Městský úřad v Bučovicích

Název / obchodní firma
zadavatele

město Bučovice

Sídlo zadavatele

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00291676 / CZ00291676

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Mgr. Andrea Kovářová

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
Příloha č. 1 Plán odborných vzdělávacích aktivit uvádí v tabulkové části kurzy „Majetek obce“ a
„Živnostenský zákon“. Tyto vzdělávací aktivity nejsou uvedeny v obsahových požadavcích této
přílohy. Požadujete tyto kurzy realizovat, případně s jakým obsahem? Zároveň upozorňujeme, že
pokud není zřejmý požadavek na realizaci kurzu, nejsme schopni zpracovat relevantní cenovou
nabídku.
Odpověď
Ano, kurzy požadujeme realizovat. Jejich obsah je doplněn v příloze 1 - KA3-plán aktivit odbornéupraveno1.

2 Přesné znění dotazu
Požadujete realizaci akreditovaných kurzů s časovou dotací 1 školicího dne 6 x 60 minut (celkem
360 minut). Je v této časové dotaci započítána přestávka? Kurzy jsou dle závazných podmínek
MV ČR akreditovány v rozsahu 1 vyučovací hodina = 45 minut. Budete akceptovat realizaci
akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu 6 x 45 minut + 2 x 45 minut neakreditovaná
část (workshop, dotazy, diskuze apod.), tzn. celkem bude naplněna časová dotace 360 minut / 1
školicí den?
Odpověď
V příloze 1 uvádíme opravu k tomuto bodu. Délka jednoho kurzu bude minimálně 360 minut
v jednom pracovním dni. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 min. V případě požadavku na
akreditaci je akreditace požadována min. pro 6 vyučovacích hodin. Zbylé 2 vyučovací hodiny je
možné realizovat bez akreditace formou workshopu, diskuze apod.
Obědová přestávka se počítá nad rámec předpokládané doby kurzu.
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3 Přesné znění dotazu
Je možné kontrolní den realizovat on-line (včetně zaslání podkladů elektronicky)?
Odpověď
Ano, vzhledem k aktuální situaci spojené s nákazou Covid-19, je možné realizovat kontrolní den
také on-line.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávací dokumentace současně prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek, a to do 24. 03. 2021 do 12:00.
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jednat za zadavatele
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