DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6
Veřejná zakázka: Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
Zadavatel:

Název zakázky
Předmět zakázky:
Typ zakázky
ev. č. veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČ: 72496991
Krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II
služby
nadlimitní veřejná zakázka, rozdělená na 31 částí ve smyslu § 98 zákona
644401
otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
Dne 16. listopadu 2016

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám:
Dodatečné informace č. 6 ze dne 15.11.2016:
„Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem k oblasti „Splnění části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele“. Plánuji se přihlásit do části VZ obsahující více typů rekvalifikačních kurzů a nemám
akreditace pro všechny typy. Rád bych využil možnosti prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, který potřebnou akreditaci má. Potřebuji vědět, jak se bude postupovat pokud bych
část VZ vyhrál. Jelikož je zakázka plánována na několik let dopředu a nad subdodavatelem nemám
žádnou kontrolu (může ukončit činnost, či zasáhne vyšší moc apod.), zajímá mě, zda-li je možno jeho
akreditaci nahradit jinou akreditaci, která by už byla má, případně jiného budoucího subdodavatele.
Děkuji za odpověď.“
Odpověď č. 6:
Zadavatel k dotazu uvádí, že v zadávací dokumentaci, v čl. A.3, bod 6. uvedl:
„Žádný z jednotlivých běhů rekvalifikace nesmí být jako celek realizován prostřednictvím
subdodavatele. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje
úřadu práce uzavřít Dohodu o provedení rekvalifikace s jiným subjektem než s rekvalifikačním
zařízením (§ 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Proto si zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ
vyhrazuje, že plnění činností vyžadujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. vlastní akreditaci podle § 108 odst. 2
písm. a), b), c), d) zákona o zaměstnanosti, nebude poskytováno prostřednictvím subdodavatele, ale
pouze a výlučně přímo dodavatelem / uchazečem o zakázku. Dodavatel může prostřednictvím
subdodavatelů zajistit pouze dílčí část rekvalifikace (např. zabezpečení praktické přípravy apod.).
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Informace o subdodavatelích dodavatel vyplní do formuláře „Seznam subdodavatelů“ (příloha č. 10
této ZD).“

S pozdravem

CSP198192
0996, Jana
Cuhlova

Digitálně podepsal
CSP1981920996, Jana Cuhlova
DN: c=CZ, st=Ceska republika,
cn=CSP1981920996, cn=Jana
Cuhlova,
email=Jana.Cuhlova@ol.mpsv.
cz, o=IDS164610501
Datum: 2016.11.16 12:18:26
+01'00'

Mgr. Jana Čuhlová
vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství
T: 950 141 322
T: 724 541 188
E: jana.cuhlova@ol.mpsv.cz

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc
www.uradprace.cz
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