„Zpět do práce v Olomouckém kraji‘‘

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:

Mgr. Olga Dostálová

Telefon:

950 141 485

E-mail:

olga.valouchova@ol.mps v.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 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
poskytuje dodatečné informace č. 3, jimiž k nadlimitní veřejné zakázce „Zpět do práce v Olomouckém
kraji“ zadávané v otevřeném zadávacím řízení a uveřejněné v IS VZ US pod evidenčním číslem zakázky
351253 sděluje odpověď na dotaz, který mu byl doručen dne 27. 8. 2013 v níže uvedeném znění:
Znění dotazu č. 2
Jsou u kurzu Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový, do 5 t) nějaké vstupní
předpoklady pro zahájení kurzu? (např. řid. průkaz, absolvování jiného RK…) Prosíme o upřesnění.
Odpověď na dotaz č.2
U rekvalifikačního kurzu Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový, do 5 t) nestanoví
pro účastníky kurzu žádné vstupní předpoklady. Uchazeč musí v rámci své nabídky splnit podmínky
stanovené v rozhodnutí o akreditaci. Splnění jiných předpokladů zadavatel nepožaduje.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

…………………………….…….………
Coworking Centrum s.r.o.
Mgr. Jan Valoušek, jednatel
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