V České Skalici dne 5. 8. 2013

„E-learningová výuka v rámci projektů
z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ
1) Chtěl bych se zeptat, zda školení v rámci modulu 3:
• e-learning z hlediska uživatele,
• e-learning z hlediska tvůrce (pedagoga),
• e-learning z hlediska správce systému,
• nové metody práce se studenty
musí být akreditovány pro DVPP již při podání nabídky nebo stačí, když jejich
akreditace bude provedena v rámci realizace projektu?.
Odpověď: Školení musí být akreditována nejpozději před podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem.
2) V zadávací dokumentaci je na straně 16 - následující bod:
Harmonogram realizace veřejné zakázky:
Nabídka musí obsahovat časový harmonogram realizace veřejné zakázky, a to v
doporučeném členění jednotlivých kroků realizace dle odst. 4. zadávací dokumentace.
Časový harmonogram musí respektovat termíny uvedené v odst. 6. zadávací
dokumentace.
Tento bod odkazuje na odst. 4 a odst. 6 ZD. Jedná se skutečně o tyto odstavce? Ani
odst. 4 (Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace), ani odst. 6 (Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky) se k harmonogramu nevztahují. Můžete prosím upřesnit
požadavky na harmonogram a jeho zpracování?
Odpověď: Při závěrečném formátování Zadávací dokumentace došlo zřejmě k posunu
o jeden odstavec. Předmět realizace, dle kterého má být strukturován harmonogram, je
uveden v odst. 5, termíny jsou pak obsaženy v odst. 7 Zadávací dokumentace.
3) Na straně 7, druhý řádek Zadávací dokumentace uvádíte:
Podklady pro tvorbu obsahu poskytne škola (vybrané předměty inovovaných
vzdělávacích programů).
V jaké formě budou podklady zpracovateli dodány? Bude se jednat již o zpracovaná
textová a obrazová zadání interaktivních úloh / cvičení (tj. po zpracovateli se požaduje
pouze technické vytvoření cvičení), nebo se bude jednat pouze o odborné texty, které
bude muset zpracovatel textově a obsahově předělat do podoby použitelné pro
interaktivní cvičení?.
Odpověď: Zadavatel poskytne odborné texty (doplněný vzdělávací plán, viz. příloha
4), které musí dodavatel zpracovat do podoby e-learningu jak z hlediska textové podoby
tak i z hlediska odbornosti. Zejména v odborné oblasti jednotlivých předmětů se
předpokládá spolupráce s odborníky zadavatele.
S pozdravem
Za zástupce zadavatele:
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