DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9
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 25. listopadu 2016

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám:
Dodatečné informace č. 9 ze dne 23.11.2016:

Dobrý den,
prosím o dodatečnou informaci k veřejné zakázce Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II, s
označením:
DBID: 2504
Systémové číslo VZ: P16V00000280
Evidenční číslo zadavatele: 72496991
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644401
Ve vzoru Příloha č. 6 Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace v článku II. Předmět Rámcové smlouvy v
bodě 2 a) je uvedeno
a.

minimální kvalifikační předpoklad účastníka pro zařazení do rekvalifikace (je-li uveden):
viz příslušná část přílohy č. 1 zadávací dokumentace (dále také „ZD“),

Znamená to tedy, že pokud v příslušné části přílohy č. 1 zadávací dokumentace není uveden
minimální kvalifikační předpoklad účastníka žádný, má se za to, že se jedná o kvalifikační
předpoklady: minimálně základní vzdělání? Tak jak je to v souladu s vyhláškou č. 176/2009
Sb. (akreditace MŠMT) , dále dle vyhlášky 505/2006 Sb., (akreditace MPSV).
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Pokud ano, mám tedy do Rámcové smlouvy vypsat do bodu 2 a) minimální kvalifikační
předpoklad účastníka pro zařazení do rekvalifikace: minimálně základní vzdělání
Děkuji za odpověď

Odpověď č. 9:
Dobrý den,
v odpovědi na Váš dotaz považuje zadavatel za důležité rozlišit dvě různé otázky:
a) Jak vyplnit v příloze č. 6 Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace v článku II. Předmět
Rámcové smlouvy v bodě 2 a) údaj o minimálním kvalifikačním předpokladu účastníka pro
zařazení do rekvalifikace a
b) Jak vyplnit v příloze č. 8 Nabídka zabezpečení rekvalifikace pole „Vstupní předpoklady pro
přijetí účastníka do vzdělávacího programu“ a v něm položku „Kvalifikační předpoklady
(minimální stupeň vzdělání, popř. obor vzdělání)“.
Ad a)
Je nezbytné, aby uchazeč o veřejnou zakázku postupoval přesně podle pevně zadavatelem
stanovených instrukcí k vyplnění, které jsou do textu Rámcové smlouvy o realizaci rekvalifikace
vepsány kurzívou a zvýrazněny šedým podkladem, přičemž text „(je-li uveden)“ je nutné chápat ve
smyslu „je-li uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace“.
To znamená, že např. pro část 3 veřejné zakázky, jejímž předmětem je rekvalifikace na pracovní
činnost Správce sítí pro malé a střední organizace (kód: 26-002-M), je třeba vyplnit „minimálně
středoškolské vzdělání ukončené maturitou“, protože v příloze č. 1 zadávací dokumentace
Specifikace a technické podmínky, v části 3 Správce sítí, je mj. uvedeno: „Minimální kvalifikační
předpoklad účastníka pro zařazení do rekvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání ukončené
maturitou“. Opačným příkladem může být např. část 20 veřejné zakázky Přípravné kurzy k výkonu
činností podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., protože v příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace a
technické podmínky, v části 20, nejsou minimální kvalifikační předpoklady uvedeny a v Rámcové
smlouvě o realizaci rekvalifikace se proto v článku II bod 2 a) ponechá prázdný nebo se proškrtne.
Zadavatel uvedl v příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace a technické podmínky minimální
kvalifikační předpoklad pro zařazení do rekvalifikace jen v těch případech, kdy měl přesnou představu
o tom, jaké účastníky rekvalifikací (podle stupně vzdělání) chce nebo naopak nechce do příslušných
rekvalifikací vysílat, a potřeboval tuto představu sdělit uchazeči o veřejnou zakázku, pro kterého
může být tato informace důležitá pro podání nabídky. Např. pro část 5 veřejné zakázky nemůže
s ohledem na stanovený minimální kvalifikační předpoklad podat nabídku uchazeč, který má
rekvalifikaci na pracovní činnost základy podnikání akreditovánu pro účastníky s minimálně
středoškolským vzděláním. Naopak např. pro část 1 veřejné zakázky, pro rekvalifikaci na pracovní
činnost účetnictví (s využitím výpočetní techniky) sice může nabídku podat i uchazeč, který má tuto
rekvalifikaci akreditovánu pro účastníky s minimálně základním vzděláním, ale musí počítat s tím, že
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zadavatel bude do rekvalifikace vysílat pouze účastníky, kteří získali maturitu nebo vyšší než maturitní
vzdělání.
Ad b)
Pokud zadavatel pro některé části veřejné zakázky minimální kvalifikační předpoklad nestanovil,
neznamená to, že očekává, že uchazeči o veřejnou zakázku mu v těchto případech vždy nabídnou
příslušné rekvalifikace pro účastníky se základním vzděláním. Očekává však, že uchazeči o veřejnou
zakázku budou postupovat zejména v souladu s právními předpisy, které danou problematiku
upravují (typickým příkladem jsou rekvalifikace zahrnuté do části 20 veřejné zakázky – zde je
stanoven nejen stupeň, ale i obor vzdělání) a v souladu s udělenou akreditací. V těch případech, kdy
uchazeči o veřejnou zakázku přesto zbude určitá volnost v tom, jak minimální kvalifikační předpoklad
nastavit (např. v případě uchazeče o veřejnou zakázku, který postupuje v souladu s ustanovením §
108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
zadavatel očekává, že jej nastaví tak, jak to považuje za obvyklé a vhodné na základě zkušeností
z předchozích realizací příslušné rekvalifikace.
Zadavatel si je na základě provedeného průzkumu trhu vědom, že pro některé části veřejné zakázky
existuje jen málo potenciálních dodavatelů, a nechtěl striktním stanovením minimálních
kvalifikačních předpokladů omezit jejich okruh nebo se dopustit jejich diskriminace.
V příloze č. 8 Nabídka zabezpečení rekvalifikace tedy vyplní uchazeč o zakázku pole „Vstupní
předpoklady pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu“ a v něm položku „Kvalifikační
předpoklady (minimální stupeň vzdělání, popř. obor vzdělání)“ tak, je uvedeno výše v části „Ad b)“.
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: 2016.11.25 14:24:40
+01'00'

Mgr. Jana Čuhlová
vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství
T: 950 141 322
T: 724 541 188
E: jana.cuhlova@ol.mpsv.cz
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Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc
www.uradprace.cz
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