„Harmonizace zaměstnání a rodiny‘‘

Název veřejné zakázky:

Dodatečné informace č. 2
Zadavatel
Název / obchodní firma:

Česká republika – Úřad práce České republiky

IČ:

72496991

Adresa sídla
podnikání:

/

místa

Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 28

Statutární zástupce:

Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Adresa pro kontakt:

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4,
779 00 Olomouc - Hodolany

Jednající:

Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci

Kontaktní osoby:

Bc. Radka Kaštovská

Telefon:

950 141 485

E-mail:

radka.kastovska@ol.mpsv.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Název / obchodní firma

Coworking Centrum s.r.o.

Adresa sídla
podnikání:

Lidická 718/77, 602 00 Brno

/

místa

IČ:
Osoby
oprávněné
zadavatele jednat:

2928782
za

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Valoušek

Telefon, fax:

+420 724 263 327

Fax:
E-mail:

valousek@coworkingcentrum.cz
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Zadavatel v souladu se zněním ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
poskytuje dodatečné informace č. 2, jimiž: k veřejné zakázce Harmonizace zaměstnání a rodiny
zadávané v otevřeném zadávacím řízení a uveřejněné v IS VZ US pod evidenčním číslem zakázky
351252 sděluje odpovědi na dotazy, které mu byly doručeny dne 19. 8. 2013 a dne 20. 8. 2013 v níže
uvedeném znění:
Znění otázky č. 1
Ráda bych Vás požádala o bližší specifikaci kurzu Masér 120 h ve VZ Harmonizace zaměstnání na
rodiny. Jaký je rozdíl RK Masér 120 h a RK Masér pro sportovní a kondiční masáže?
Odpověď na otázku č. 1
Rekvalifikační kurz Masér je akreditován s minimálním rozsahem 120 hodin výuky a akreditaci k tomuto
rekvalifikačnímu kurzu uděluje Ministerstvo zdravotnictví. Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a
kondiční masáže je akreditován v minimálním rozsahu 150 hodin výuky a akreditaci ke zmíněnému kurzu
uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Znění otázky č. 2
Dle zadávací dokumentace požadujete doložit akreditované rekvalifikační kurzy Administrativní pracovník
s praxí s různými hodinovými dotacemi. Rozumíme tomu dobře, že se jedná o stejný typ kurz a tedy stačí
doložit pouze jednu akreditaci, v rámci níž budou 3x navyšovány hodinové dotace dle požadavků
zadávací dokumentace?
Odpověď na otázku č. 2
Dle zadávací dokumentace je třeba doložit akreditaci k rekvalifikačnímu kurzu Administrativní pracovník
s praxí, přičemž při realizaci je třeba dodržet minimální rozsah výuky a předpokládaný počet osob
stanovených v zadávací dokumentaci. Z dostupných zdrojů je zřejmé, že různé subjekty disponují kurzy
s různou časovou dotací. Za předpokladu, že by uchazeče měl akreditovaný pouze jeden kurz, musí
tento kurz splňovat nejvyšší požadavky.
Znění otázky č. 3
Dle profesních kvalifikačních požadavků zadávací dokumentace je třeba, aby uchazeč mimo jiných kurzů
doložil akreditovaný rekvalifikační kurz Masér (zdravotní). Vzhledem k tomu, že tento rekvalifikační kurz
nerealizuje v Olomouckém kraji žádná společnost (nemá dle seznamu akreditací schváleno žádné
zdravotnické zařízení v OLK), budou muset účastníci projektu na tento kurz dojíždět. Otázkou je, jestli je
dojíždění účastníků kurzů mimo Olomoucký kraj povoleno, když zadavatel požaduje v Zadávací
dokumentaci realizaci předmětu plnění zakázky v OLK?
Odpověď na otázku č. 3
Kalkulace financí projektu nepočítá s možností proplácení ubytování účastníkům projektu nebo
s dojížděním účastníků mimo Olomoucký kraj, na tuto položku nejsou vyhrazeny finance. Zároveň bylo při
plánování rozpočtu propočítáváno cestovné a jeho proplácení účastníkům projektu pouze v rámci
Olomouckého kraji. Skutečnost, že žádný subjekt nedisponuje tímto akreditovaným kurzem na území
Olomouckého kraje, není zadavateli známa. Současně ji není možné ověřit z dostupných zdrojů. Za
předpokladu, že by uchazeč nesplňoval požadované kvalifikační předpoklady, je možné v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách využít prokázání kvalifikace subdodavatele,
případně nabídkou podat jako sdružení (viz např. ustanovení § 51 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

…………………………….…….………
za Zadavatele
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Coworking Centrum s.r.o.
Mgr. Jan Valoušek, jednatel
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