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Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona
s názvem „Zajištění realizace vzdělávacích programů Studia pedagogiky podle § 22, odst.
1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga
podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.“.
Dotaz č. 1
Z textu v bodu 4.3 je zřejmé, že není nutné podávat nabídku na realizaci obou
typů vzdělávacích programů, ale je možné podat nabídku pouze na realizaci
jednoho typu vzdělávacího programu v rámci jedné klíčové aktivity (např. pouze
na studium pro asistenty pedagoga). Z následujícího textu rozvádějícího
jednotlivé části zakázky však není jasné, jaký počet účastníků je v případě
výběru pouze jedné klíčové aktivity pro podání nabídky závazný. Je to celkový
počet účastníků, nebo počet účastníků specifikovaný ve vybrané klíčové
aktivitě? Tzn. konkrétně v případě našeho kraje je to 40, nebo 20?
Odpověď:
Pokud je v části veřejné zakázky požadováno zajištění vzdělávání Realizace Studia
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů (KA 05) a Realizace vzdělávacího programu pro
asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (KA 06), musí
uchazeč podat nabídku zahrnující realizaci obou vzdělávacích programů.
Dotaz č. 2
U cílové skupiny v bodě 4.1 v poznámce je text: „Jedná se ZEJMÉNA o skupinu
pedagogických pracovníků, kterým chybí… Jak si máme vysvětlovat slovo
„zejména“? Znamená to, že většina účastníků musí být zaměstnanci škol a zbylá
část účastníků může být z řad osob, které mají zájem vykonávat pedagogickou
práci (jak je uvedeno např. ve standardu pro Studium pro asistenty pedagoga),
ovšem ještě zaměstnanci škol nejsou?
Odpověď:
Všichni přijatí účastníci musí být pedagogickými pracovníky školy nebo školského
zařízení .

Dotaz č. 3
Cílová skupina je definována v obecné rovině a jednotlivé části zakázky označují
místo jejího plnění. Z těchto informací usuzujeme, že cílovou skupinou v rámci
konkrétního kraje nemusí být pouze uchazeči z kraje, kde bude plnění probíhat,
ale mohou jimi být i uchazeči z kraje jiného. Je tomu tak?
Odpověď:
Ano. Mimo hlavní město Prahu.
Dotaz č. 4
Kdy je možné v případě získání zakázky počítat se zahájením realizace
vzdělávacích programů? V dokumentaci je uvedena zadávací lhůta 6 měsíců.
Počítá se tato lhůta od data vyhlášení veřejné zakázky, tzn. od března by se již
mohlo začít školit?
Odpověď:
Zadávací lhůta je pojem stanovený zákon o veřejných zakázkách a nesouvisí se
zahájením realizace vzdělávacích programů. Zahájení dle zadávací podmínek je dle data
podpisu smlouvy. Podpis smlouvy se předpokládá v průběhu prosince 2012.

Dotaz č. 5
V bodě 3.4 je vyžadován doklad osvědčující, že dodavatel je akreditovaným
zařízením pro DVPP. V dokumentaci není specifikováno, v jaké podobě musí
uchazeč tento fakt doložit. Prosíme upřesnit.
Odpověď:
Uchazeč musí doložit platnou akreditaci. Uchazeč doloží platnou akreditaci prokazatelnou
formou.
Dotaz č. 6
V bodě 2.9 písm. l) je uvedena povinnost předložit relevantní údaje a informace
pro účely hodnocení dle bodu 7, kde je uvedeno kritérium hodnocení, tj. nejnižší
nabídková cena. Co je těmito údaji a informacemi myšleno, když povinnost
doložit nabídkovou cenu v členění dle bodu 5 je již splněna dle písm. j)?
Odpověď:
Avizovaný bod není potřeba vyplňovat. Případně se můžete pod daným bodem odkázat
na str. kde je nabídková cena uvedena.
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