DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7
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 24. listopadu 2016

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám:
Dodatečné informace č. 7 ze dne 21.11.2016:
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem k části 2 – Práce s PC – obecné dovednosti. Ve specifických
technických podmínkách je uvedena minimální délka rekvalifikace 90 hodin, přičemž zadavatel
požaduje minimální rozsah pro M2 a M7 20 hodin, M3 a M4 25 hodin. Jelikož je rekvalifikace
akreditována MŠMT je nutné do výuky zařadit také poučení o bezpečnost v rozsahu minimálně 1
hodina. Tudíž minimální délka kurzu je 91 vyučovacích hodin. Zadavatel, však uvádí, že bude
akceptovat 90 hodin. Zdvořile Vás žádám o vyjasnění této nesrovnalosti. Dle mého názoru je
v zadávací dokumentaci chyba a měla by zde být minimální hodinová dotace 91 hodin. Děkuji.
Odpověď č. 7:
Dobrý den,
zadavatel potvrzuje, že součástí rekvalifikace musí být prokazatelné seznámení jejích účastníků
s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně majícími vztah
k rekvalifikaci (srov. článek III odst. 1 bod e) Rámcové smlouvy o realizaci rekvalifikace, která je
přílohou č. 6 zadávací dokumentace). Současně potvrzuje, že je mu známo, že rekvalifikace na
pracovní činnost Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) je nejčastěji akreditována tak, že
jejím obsahem je výuka jednotlivých modulů (každý modul o rozsahu 20 vyučovacích hodin), k nimž je
přidána 1 vyučovací hodina, jejímž předmětem je poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
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Zadavatel se však setkal také se situací, kdy poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo
součástí jednotlivých modulů. Na vzoru osvědčení o rekvalifikaci, který je součástí žádosti o
akreditaci, to bylo zřejmé z názvů jednotlivých modulů (např. BOZP, Zpracování textu nebo BOZP,
Prezentace). Rozsah každého z takto pojmenovaných modulů byl 20 hodin. To znamená, že při
minimálním obsahu rekvalifikace na pracovní činnost Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core),
který zadavatel požadoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace a technické podmínky,
v části 2, bodu 2, by držitel této akreditace mohl předložit nabídku o minimálním rozsahu
rekvalifikace 90 hodin bez zkoušky.
S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na rozsahu rekvalifikace na pracovní činnost Počítačová
gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) tak, jak je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace
Specifikace a technické podmínky, v části 2, v tabulce Specifikace předmětu plnění, tzn. minimálně 90
hodin bez zkoušky. Takto stanovená zadávací podmínka umožňuje podat nabídku i dodavatelům,
kteří provádějí poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve vyučovací hodině, která
je vyčleněna jako zvláštní vyučovací předmět mimo jednotlivé moduly a o kterou je navýšen rozsah
výuky.
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Mgr. Jana Čuhlová
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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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