Zápis ze semináře pro uchazeče o veřejnou zakázku uveřejněnou v Informačním
systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním č.
VZ 7202010008446, název zakázky „Moje příležitost v Jihočeském kraji“
Místo konání: ÚP ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích, Referát projektů EU,
Krajinská 42, 370 01 České Budějovice
Datum konání: 29. 4. 2012 od 10:00 hodin do 11.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny založené u zadavatele

Průběh semináře:
 Úvod, přivítání účastníků – Bc. Václav Čejka
 Prezentace projektu Moje příležitost v Jihočeském kraji – Bc. Václav Čejka, projektový
manažer projektu, a Jiří Jiránek Dis., finanční manažer projektu
 Dotazy účastníků, odpovědi zadavatele a osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností – Mgr. Martin Budiš, Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.:

Dotaz:
Bude muset dodavatel realizovat aktivity na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR nebo jen
v okresních městech?
Odpověď:
To bude záležet na počtu klientů a také na domluvě s jednotlivými kontaktními pracovišti,
zřízení středisek projektu je dle ZD požadováno v okresních městech.
Dotaz:
Je nutné předložit v nabídce akreditace k rekvalifikačním kurzům?
Odpověď:
Ano. Dále upozorňujeme, že aktivity, které budou realizovány subdodavatelsky, je nutné
řádně popsat do přílohy č. 6 Subdodavatelé.
Dotaz:
Jakým způsobem a v jakém rozsahu se prokazují doklady od subdodavatelů v rámci např.
rekvalifikací?
Odpověď:
Pokud uchazeč bude realizovat část zakázky za pomoci a prostřednictvím subdodavatelů, je
třeba, aby v nabídce uchazeče byly doloženy doklady, které jsou uvedeny v § 51 odst. 4
zákona o veřejných zakázkách, tj. jednak samotné akreditace, dále výpis z Obchodního
rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, smlouva mezi uchazečem a jeho
subdodavatelem, ze které vyplývá jednak spolupráce, ale i „zapůjčení“ kvalifikace (např.
akreditace) a nakonec čestné prohlášení subdodavatele dle § 53 odst. 1, písm. j) zákona o
veřejných zakázkách.
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Dotaz:
Je možné v rámci Vzdělávacích modulů použít nejen rekvalifikační kurzy, ale i tzv. dílčí
kvalifikace zakončené zpoplatněnou autorizovanou zkouškou? A bude možné v rámci
projektu proplácet tyto zkoušky a dojíždění klientů?
Odpověď:
Vzdělávací moduly mohou zahrnovat jak klasické rekvalifikační kurzy, tak dílčí kvalifikace.
Dojíždění klientů lze hradit z projektu v rámci Modulu - Doprovodný program. Náklady na
zkoušky budou součástí nabídkové ceny za realizaci kurzu.
Dotaz:
Jak se bude na jednotlivé klienty rozpočítávat skupinové poradenství?
Odpověď:
V rámci poradenských modulů je nutné rozlišovat individuální a skupinové poradenství.
Skupinové poradenství bude probíhat formou tzv. seminářů se zaměstnavateli a nelze ho
započítávat do rozsahu poskytnutého individuálního poradenství. Požadovaný rozsah
individuálního poradenství nemusí být s ohledem na jednotlivé klienty dodržen (např. při
nástupu na vyhrazené pracovní místo). Pokud však klient ukončí účast v projektu z důvodu
vyčerpání aktivit, musí mu být poskytnuty minimálně 2 hodiny individuálního poradenství.
Dotaz:
Byla vypsána i zakázka na Agenturu práce. Souvisí tato zakázka s tímto projektem a bude
zadavatel této zakázky komunikovat s dodavatelem?
Odpověď:
Ano. Zaměstnanci agentury práce budou „zapůjčeni“ pro Úřad práce a z toho důvodu
budou komunikovat i s realizátorem zakázky.
Dotaz:
Bude všech 250 pracovních míst podpořeno v rámci aktivní politiky zaměstnanosti po celou
dobu 6 měsíců?
Odpověď:
Ano. Bude podpořeno i sedm nových pracovních míst.
Dotaz:
Pokud bude klient zaměstnán bez příspěvku, tak se tento klient do indikátoru nezapočítává?
Odpověď:
Ano. Pokud by takováto situace nastala, tak se takovýto klient do indikátoru nezapočítává.
Je však třeba upozornit na to, že do indikátoru se započítává i klient, který nebude umístěn u
zaměstnavatele po celou dobu (maximálně 6 měsíců), protože pracovní místo bude
podpořeno.
Dotaz:
Je dostačující počet klientů v evidenci úřadu práce, kteří budou moci být do projektu
zařazeni?
Odpověď:
Klientů by měl být dostatek.
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Dotaz:
Může být zaměstnavatelem, který by zaměstnával klienty z tohoto projektu i agentura práce?
Odpověď:
Primárně by měli být zaměstnavateli klientů z tohoto programu „standardní“
zaměstnavatelé, SÚPM nelze formou agenturního zaměstnávání.
Další dotazy již nebyly vzneseny. Poté Bc. Václav Čejka poděkoval všem účastníkům
semináře za účast a seminář ukončil.
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