Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti
v Jihočeském kraji 2015 - 2018
(jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí)
Otázka:
Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z
Evropského sociálního fondu a projektů v rámci dotační politiky ministerstev. Co je potřeba
doložit u grantových projektů. (např. smlouva s finančním objem plnění a předmětem
plnění?)
Odpověď:
V případě doložení objemu služeb u grantových projektů lze předložit předmětnou smlouvu o
realizaci služeb se stejným předmětem (obsahově/typem) vzhledem k plnění předmětné části
veřejné zakázky, z níž bude patrný i objem poskytovaných služeb, a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele.
Otázka:
Naše společnost vznikla v r. 2014 a realizované zakázky, které lze doložit jako významné
služby k této zakázce jsou cca ve výši 200 000,Jednatel společnosti pan Jiří Kudrna, ale již dříve realizoval činnost jako fyzická osoba kde se
hodnota významných služeb za poslední 3 roky pohybuje kolem 3 mil. Kč.
Lze doložit hodnotu významných služeb tímto způsobem a pokud ano, jaké doklady je
potřeba doložit, aby bylo prokazatelné, že se jedná o předchozí totožnou činnost, ale z fyzické
osoby se stala s.r.o.?
Odpověď:
Hodnotu významných služeb lze doložit i způsobem v otázce popisovaným. Uchazeč
(společnost s ručením omezeným) ovšem musí do své nabídky předložit jakýkoliv relevantní
doklad, z něhož bude zřejmé, že původně fyzická osoba nyní začala realizovat svou činnost
(totožnou) prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, v níž je tato osoba jediným
společníkem.

Zadavatel zároveň tímto oznamuje, že dále již nebude reagovat na žádosti uchazečů o
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to v souladu s § 49 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Odpověď ze dne 12. 1. 2015 na otázky týkající se
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti
v Jihočeském kraji 2015 - 2018
(jedná se o 13. až 14. otázku v pořadí)

Otázka:
Jakým způsobem se prokazuje u části Hledám zaměstnání hodnota významné služby
500.000,- Kč?
Odpověď:
Na tuto otázku dává odpověď Zadávací dokumentace v části 3. (Požadavky zadavatele na
prokázání kvalifikace dodavatele), ad. 4 - Technické kvalifikační předpoklady, písm. a). Zde
se hovoří též o tom, že uchazeč:
„ u části veřejné zakázky Hledám zaměstnání doloží seznam významných služeb [tedy
služeb se stejným předmětem (obsahově/typem) vzhledem k plnění předmětné části
veřejné zakázky] jím poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
• osvědčení vydané zadavatelem, pokud byly služby poskytovány zadavateli, nebo
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
zadavateli, nebo
• smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně,
Dodavatel uvede zařízení (organizace, dodavatele), kterým v posledních 3 letech poskytoval
obdobné služby v oblasti poradenství, přičemž minimální objem takových služeb musí činit
celkem alespoň 500.000,- Kč.“
Z výše uvedeného tak vyplývá, že uchazeč hodnotu významných služeb dokládá písemným
osvědčením od zadavatele či osvědčením od jiné osoby, pro kterou tyto služby realizoval.
Není-li možné získat osvědčení od jiné osoby z důvodů spočívajících na její straně, je třeba
doložit smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Otázka:
Lze část veřejné zakázky Hledám zaměstnání uskutečnit částečně formou e-learningu?
Odpověď:
Realizaci poradenské činnosti, a to ani části, formou e-learningu zadavatel nepřipouští.

Odpověď ze dne 8. 1. 2015 na otázky týkající se
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti
v Jihočeském kraji 2015 - 2018
(jedná se o 6. až 12. otázku v pořadí)

Otázka:
Je nutné do seznamu subdodavatelů uvést též organizace, u kterých bude pronajímán prostor
pro plnění poradenské činnosti (část 1 Hledám zaměstnání)?
Odpověď:
Organizace, u kterých bude pronajímán prostor pro účely plnění poradenské činnosti v rámci
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015 – 2018, se nemusí
uvádět v Příloze č. 9 (Tabulka Seznam subdodavatelů) Zadávací dokumentace.
Otázka:
Nahrazuje dokument „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ potvrzení finančního
úřadu, že nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a potvrzení České správy
sociálního zabezpečení, že nemáme nedoplatky na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti?
Odpověď:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 127 odst. 1), nahrazuje rovněž prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. To
znamená, že Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje i potvrzení
příslušného finančního úřadu o tom, že dodavatel (uchazeč) nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele. Tento Výpis nahrazuje též potvrzení příslušného orgánu
či instituce (České správy sociálního zabezpečení – jejích organizačních jednotek a
útvarů) o tom, že dodavatel (uchazeč) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Otázka:
Z rámcové smlouvy: Dodavatel provede fakturaci bezprostředně, nejpozději do 14
kalendářních dnů po ukončení poradenské činnosti. Lhůta splatnosti faktur bude stanovena
minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury úřadu práce.
Jaké poradenské činnosti se myslí? Předpokládám, že to má souvislost s uzavíráním
jednotlivých dohod (příloha č.7). Znamená tedy, že se budou uzavírat dohody pro každý
cyklus či město či více měst nebo období?

Odpověď:
Na každou jednotlivou poradenskou činnost se uzavírá samostatná Dohoda o provedení
poradenské činnosti (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace). To znamená, že např. pro část
veřejné zakázky č. 1: Hledám zaměstnání lze vždy uzavřít jednu Dohodu o provedení
poradenské činnosti pro skupinu minimálně 6 účastníků a maximálně 15 účastníků, přičemž
doporučený počet je cca 12 účastníků (viz. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Specifikace
a technické podmínky jednotlivých poradenských činností).
Otázka:
Mají se dohody (příloha č. 7), též nějak předvyplnit a jsou součástí předkládané nabídky?
Odpověď:
Dohoda o provedení poradenské činnosti (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace) se s ohledem
na znění Zadávací dokumentace nevyplňuje a není součástí nabídky, kterou uchazeč
předkládá. Zadávací dokumentace totiž v části 2. (Podmínky a požadavky na zpracování
nabídky) hovoří o tom, co všechno musí obsahovat nabídka pro každou část veřejné zakázky.
Bod 12 předmětné části 2. Zadávací dokumentace pak uvádí, že součástí nabídky pro každou
část veřejné zakázky má být: „Čestné prohlášení o akceptaci Dohody o provedení poradenské
činnosti (Příloha č. 7). Vyplňuje se a podepisuje pouze čestné prohlášení o akceptaci
Dohody o provedení poradenské činnosti.“
Otázka:
Můžete mně nastínit, jak se předpokládá, že se bude zakázka proplácet?
Odpověď:
V čl. V. (Termín plnění, cena, místo plnění a platební podmínky) bodu 8 Návrhu Rámcové
smlouvy (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace) se hovoří o tom, že „dodavatel provede
fakturaci bezprostředně, nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení poradenské
činnosti. Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 21 kalendářních dnů po
prokazatelném doručení faktury úřadu práce.“
Zároveň i v části 10. (Platební podmínky) Zadávací dokumentace jsou uvedeny informace o
platbách, nákladech a fakturaci za ukončenou poradenskou činnost.
Otázka:
V dotazech, resp. v odpovědi zadavatele ze dne 2.12.2014 zadavatel uzná lektora i s
vysokoškolským vzděláním, které získal na VŠE v Praze (Podniková ekonomika a
management, Fakulta podnikohospodářská). Lze se tedy na základě tohoto rozhodnutí
domnívat, že zadavatel bude obecně akceptovat i lektory s vysokoškolským vzděláním
ekonomického směru?
Odpověď:

Zadavatel pro část veřejné zakázky č. 1.: Hledám zaměstnání uzná i lektora s ukončeným
vysokoškolským vzděláním ekonomického směru pouze v případě, že tento lektor realizoval
poradenství obsahově a typem odpovídající předmětné části veřejné zakázky (Hledám
zaměstnání). Současně ale zadavatel u této osoby požaduje 3 roky praxe při poskytování
poradenství ve vztahu k předmětné části veřejné zakázky (Hledám zaměstnání).
Otázka:
U každého lektora zadavatel požaduje 3 roky praxe při poskytování poradenství ve vztahu k
předmětné části veřejné zakázky (Hledám zaměstnání). Dle zadávací dokumentace má být
tato praxe doložena formou kladných referencí, odborných stáží, podepsaným
strukturovaných životopisem apod. Lze tedy předpokládat, že uchazeč má na výběr a praxi
lektora doloží buď doloženými referencemi nebo podepsaným strukturovaným životopisem
nebo případně jiným relevantním dokumentem?
Odpověď:
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v části 3. (Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
dodavatele), ad. 4 - Technické kvalifikační předpoklady, písm. a) hovoří o tom, že pro část
veřejné zakázky č. 1.: Hledám zaměstnání bude kvalifikace potvrzena a prokázána
prostou kopií dokladu o ukončeném vzdělání, potvrzenou praxí v oblasti poskytování
poradenství vztahující se k předmětné části veřejné zakázky formou kladných referencí,
odborných stáží, podepsaným strukturovaným životopisem apod.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že uchazeč má v každém případě doložit prostou kopii
dokladu o ukončeném vzdělání, a že praxi (potvrzenou) v oblasti poskytování poradenství
vztahující se k části veřejné zakázky č. 1.: Hledám zaměstnání může uchazeč prokázat
formou kladných referencí nebo formou odborných stáží či podepsaným strukturovaným
životopisem apod. Nicméně zadavatel preferuje doložení potvrzené praxe formou
kladných referencí či odborných stáží.

Odpověď ze dne 2. 12. 2014 na otázku týkající se
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti
v Jihočeském kraji 2015 - 2018
(jedná se o 2. - 5. otázku v pořadí)

Otázka:
A.
Otázky týkající se požadavku:
„Dodavatel uvede zařízení (organizace, dodavatele), kterým v posledních 3 letech poskytoval
obdobné služby v oblasti poradenství, přičemž minimální objem takových služeb musí činit
celkem alespoň 500 000 Kč.“
1)
Je do objemu služeb započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných
z Evropského sociálního fondu a projektů v rámci dotační politiky ministerstev?
2)
Je možné do objemu sčítat několik menších zakázek od různých dodavatelů?
Odpověď:
1) Ano. Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů
financovaných z Evropského sociálního fondu a projektů v rámci dotační politiky
ministerstev.
2) Ano. Do objemu služeb lze sčítat několik menších zakázek od různých dodavatelů.
Otázka:
B.
Otázka k technicky kvalifikačním předpokladům:
1)
Uzná zadavatel lektora pro část 1. Hledám zaměstnání, který má ukončené studium:
Podniková ekonomika a management, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola
ekonomická v Praze (Ing., Ph.D.)?
Odpověď:
Zadavatel uzná lektora s uvedeným ukončeným vzděláním (Podniková ekonomika a
management, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze), pokud tento
lektor realizoval poradenství obsahově a typem odpovídající předmětné části veřejné zakázky
(Hledám zaměstnání). Současně ale zadavatel u této osoby požaduje 3 roky praxe při
poskytování poradenství ve vztahu k předmětné části veřejné zakázky (Hledám zaměstnání).
Otázka:
C.
Dotaz týkající se adresy realizace školení a konzultací:
1)
Je nutné v rámci nabídky uvést již konkrétní adresy, kde školení bude realizováno?

Odpověď:
Dle Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 1 Specifikace a technické podmínky
jednotlivých poradenských činností stačí v nabídce uvést předmětná města v Jihočeském
kraji (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace), v nichž se bude příslušná poradenská činnost
realizovat.
Otázka:
V zadávací dokumentaci, odst. 3) Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele,
ad 2 – Profesní kvalifikační předpoklady je uvedeno, že: „U bilanční diagnostiky se jedná
zejména o doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, tj. v tomto případě
živnostenské oprávnění k živnosti vázané „Psychologické poradenství a diagnostika“
Platí výše uvedené ŽO i pro část 3: Poradenství – kompetence k podnikání? Resp. jaké
živnostenské oprávnění musí doložit dodavatel pro splnění profesního kvalifikačního
předpokladu u části 3 zakázky?
Odpověď:
Ano, výše uvedené živnostenské oprávnění k živnosti vázané (Psychologické poradenství a
diagnostika) lze pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložit i do
předmětné části veřejné zakázky Poradenství – kompetence k podnikání.
Na shora uvedené odkazuje:
1) Zadávací dokumentace v části 1. Popis, informace o předmětu zakázky a obecné
technické podmínky veřejné zakázky, u části veřejné zakázky s názvem Poradenství –
kompetence k podnikání: „Hlavním předmětem tohoto poradenství je určení
kompetencí k podnikání s pomocí bilanční diagnostiky“.
2) Zadávací dokumentace v části 3. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
dodavatele, ad 4 - Technické kvalifikační předpoklady, písm. b).
3) Příloha Zadávací dokumentace č. 1: Specifikace a technické podmínky jednotlivých
poradenských činností v části 3.: Poradenství – kompetence k podnikání: „V podstatě
jde o bilanční diagnostiku zaměřenou na zjištění kompetencí pro podnikání.“

Odpověď ze dne 27. 11. 2014 na otázku týkající se
veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti
v Jihočeském kraji 2015 - 2018
(jedná se o 1. otázku v pořadí)

Otázka:
Měl bych k Vám jeden dotaz k vypsané veřejné zakázce.
Nikde jsem se nedočetl, jestli je na část veřejné zakázky Hledám zaměstnání, požadavek, že
dodavatel musí být nebo nemusí být agenturou práce. Jsme poradenská firma, která již
několik let organizuje poradenské programy ve spolupráci s Úřadem práce Krajskou
pobočkou Ústí nad Labem.

Odpověď:
Do částí veřejné zakázky (rovněž do části č. 1: Hledám zaměstnání) může podat nabídku
jakákoliv fyzická i právnická osoba – rovněž tedy agentura práce. Nabídka musí být ovšem
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
Zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce.

