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Věc : Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci
K podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Realizace jazykových kurzů angličtiny
v zahraničí pro cílovou skupinu projektu“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení v souladu s ust. § 25 písm a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci
č. 3:
1.) Zadavatel upravuje čl. 4 Zadávací dokumentace a Výzvy a Dodatečnou informaci č. 1Kvalifikace dodavatelů takto:
Zadavatel požaduje k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předložení
platné koncese k provozování cestovní kanceláře a pojištění proti úpadku CK, pokud
uchazeč není cestovní kanceláří, může kvalifikaci prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Zadavatel požaduje koncesi v souladu s ustanovením § 1 zákona č.
159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v
oblasti cestovního ruchu atd., ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětem
veřejné zakázky je „zájezd“ definovaný v § 1 tohoto zákona.
2.) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou ve Výzvě a Zadávací
dokumentaci v čl. 7.1. takto:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. července 2012 do 10:30 hod

3.) Otázka: Může zadavatel upřesnit termíny cesty z důvodu garance ceny dopravy?
Odpověď: Zadavatel nemůže v tuto chvíli určit přesný termín konání kurzů. Lze pouze určit,
že kurz v JAR bude s velkou pravděpodobností v rozmezí období leden-únor 2013, druhý
kurz se s velkou pravděpodobností uskuteční v září 2013, proto lze kalkulovat s cenou v
daném období. Nicméně riziko posunu termínu je zde stále, proto se i cenová nabídka musí
v tomto odrážet.
4.) Otázka: Skupiny mají být max. po 10ti osobách, jedná se o skupiny s ostatními studenty
školy nebo uzavřenou skupinu pouze pro účastníky z této zakázky?
Odpověď: 30 lidí bude rozděleno do skupin. Minimální počet skupin jsou 3 (po deseti
lidech). Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický kurz, je zde předpoklad, že jazyková
škola vytvoří pro tuto zakázku individuální kurz a lektoři se budou věnovat pouze cílové
skupině projektu.
5.) Otázka: Je obtížené určit, zda v jednotlivých místech existují kartografická a jiná centra a
je tam možné exkurze zajistit? Exkurze pak vyžaduje rovněž předem určený termín….
Odpověď: Poptávaná exkurze je obsahově velmi široká. Hlavním požadavkem je možnost
ukázat účastníkům kurzu podobné pracoviště s možností interakce a výkladu v angličtině.
Tento požadavek vychází z možnosti slyšet rodilé mluvčí mluvit odborným jazykem a
používat specifickou terminologii. Pokud by byl problém uskutečnit požadovanou exkurzi, je
možná alternativa v podobě přednášky pracovníka z dané oblasti, kterým musí být rodilý
mluvčí, v místě konání kurzu.
6.) Otázka: Dalším problémem je ubytování – pokud má být v hotelu, je to samostatná
jednotka nepodléhající škole, tudíž není zde možné zajistit aktivity v rámci kurzu.
Odpověď: Ze zadávací dokumentace nevyplývá, že by v hotelovém zařízení měla probíhat
výuka. Jediným požadavkem je, aby v ubytovacím zařízení byla společenská místnost s
kapacitou 30 lidí pro aktivity v rámci kurzu. Tímto je myšleno, že by v hotelu měla být
místnost pro 30 lidí, aby bylo možné v době po výuce a mimo výuku být pohromadě a mít
možnost diskuze mezi účastníky.
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