Odpovědi ze dne 24. 2. 2015 na otázky týkající se
veřejné zakázky s názvem Rekvalifikační kurzy
v Jihočeském kraji 2015 – 2018 – opětovné vyhlášení
(jedná se o 1. a 2. otázku v pořadí)

Otázka:

Vzhledem k široké nabídce řemeslných rekvalifikačních kurzů naší střední školy - viz:
http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/?company=441 se dotazuji, zda by mělo význam přihlásit
se do výběrového řízení. Zda by bylo o tyto rekvalifikace zájem.
Odpověď:

Dle znění Zadávací dokumentace může každý uchazeč podat nabídku na jednu část, na více
částí nebo na všechny části veřejné zakázky. Záleží na jeho rozhodnutí, jestli nabídku podá či
nikoliv. Přehled jednotlivých částí a rekvalifikačních kurzů je uveden v samotné Zadávací
dokumentaci.
Co se týká zájmu o předmětné rekvalifikační kurzy, tak ten se odvíjí od aktuální potřeby a
situace na trhu práce.

Otázka:

Všimla jsem si, že jste znovu vypsali výběrové řízení na instalatéra. Platí opět podmínka, že
musíme mít akreditované všechny 3 obory nebo můžeme podat jen na jeden z nich na Montér
vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H).
Odpověď:

V Zadávací dokumentaci (Článek 5. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH, bod 3) se
hovoří o tom, že: „V případě, že některé části veřejné zakázky zahrnují více typů
rekvalifikačních kurzů a podává-li uchazeč nabídku pro takovou část veřejné zakázky
s více typy rekvalifikačních kurzů, je povinen nabídnout realizaci všech typů
rekvalifikačních kurzů dané části …..“.
V Zadávací dokumentaci [Článek 1. Popis, základní informace o předmětu zakázky a obecné
technické podmínky veřejné zakázky, písm. h) a Článek 3. Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele, bod ad 2 - Profesní kvalifikační předpoklady, písm. d)] se zase hovoří
o tom, že: „Dodavatel je povinen po celou dobu realizace zakázky mít platnou akreditaci
a prokázat ji zadavateli na jeho vyzvání.“
Z výše uvedeného tak vyplývá, že uchazeč musí mít platnou akreditaci na všechny
rekvalifikační kurzy v každé dílčí části veřejné zakázky, a to po celou dobu realizace zakázky.
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