Zápis ze semináře pro uchazeče o veřejnou zakázku uveřejněnou ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. VZ 221935, název
zakázky „Se sousedy k vzdělávání I“
Místo konání: ÚP ČR – KrP v Českých Budějovicích, Krajinská 42, zasedací místnost 1. patro
Datum konání: 17. 7. 2012 od 10:00 hodin do 11.30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny založené u zadavatele

Průběh semináře:
 Úvod, přivítání účastníků – Jiřina Černohorská, vedoucí referátu projektů EU
 Prezentace projektu a zadávací dokumentace Se sousedy k vzdělání I (s důrazem na části
zadávací dokumentace, ke kterým byly kladeny písemné dotazy) – Ing. Alena Čapková,
projektová manažerka RIP Se sousedy k vzdělávání I
 Dotazy účastníků, odpovědi zadavatele a osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností – Mgr. Martin Budiš, Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.:
Dotaz:
Prosím o informaci, zda jsou v kritériu č. 2 Celková kvalita zpracování nabídek jasně definována
subkritéria se stanovenými bodovými hodnotami za každé z nich?
Odpověď:
Zadavatel v části 14 zadávací dokumentace (ZD) uvádí v tabulce popis kvality naplnění
hodnotícího kritéria č. 1 a hodnotícího kritéria č. 2.
U kritéria č. 2 Celková kvalita nabídky jsou obecně popsány ty klíčové parametry, na něž bude při
hodnocení zadavatel brát zvlášť zřetel.
Kvalita naplnění těchto požadavků je na uchazeči a musí vykazovat integritu s jím předkládanou
nabídkou. Z tohoto důvodu nejsou stanovena subkritéria s konkrétním bodovým ohodnocením.
Obecný popis je nezbytný, neboť způsob realizace plnění navrhne až uchazeč, přičemž zohlední
co největší prospěch cílové skupiny a efektivnost řešení.
Pro dosažení hodnocení minimálně na úrovni Uspokojivé (dle bodové škály uvedené v ZD část 14)
musí uchazeč v nabídce zohlednit všechny parametry uvedené v tabulce a požadované v ZD u
jednotlivých částí plnění.
Pro dosažení hodnocení na úrovni Velmi dobré a vyšší (dle bodové škály uvedené v ZD část 14)
musí uchazeč v rámci nabídky (a u jednotlivých parametrů) navíc prokázat:
Vazbu na cílovou skupinu.
Vazbu na místa realizace a na specifika cílové skupiny v konkrétních místech realizace.
Nastavení průběhu realizace musí odpovídat nabízenému způsobu plnění, a to i z hlediska
časového a místního členění.
Navržená řešení působí přesvědčivě vzhledem k vysoko nastaveným hodnotám cílových
indikátorů.
Navržený způsob vykazování výstupů je hodnověrný a přezkoumatelný.
Sestavení realizačního týmu a nastavení řízení vykazuje integritu s uváděným způsobem a
průběhem realizace klíčových aktivit.
V nabídce navrhované všechny části plnění vykazují účelnost a zároveň jsou efektivní s ohledem
na stanovené cíle.
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V konečné fázi pak dojde k vzájemnému porovnání hodnocených nabídek.
Vzorec pro stanovení výsledných bodových hodnot v rámci každého z kritérií a následně stanovení
celkového pořadí je popsáno v ZD.
Dotaz:
Je možné do projektu zapojit i klienty, kteří budou mít trvalé bydliště mimo zapojenou obec?
Konkrétně u klienta, jehož trvalé bydliště v místě nesplňuje podmínku příslušnosti k cílové skupině
– špatná dopravní dostupnost (viz ZD), ale ve skutečnosti bydlí v zapojené obci.
Odpověď:
Zařazování klientů do projektu bude posuzováno na základě kontaktní adresy, tj. reálného bydliště
(adresa trvalého bydliště se může lišit).
Dotaz:
Musí klient, kterého zařadíme do projektu, mít trvalé bydliště v Jihočeském kraji?
Odpověď:
Podmínkou pro zařazení klienta do projektu je jeho evidence na ÚP v Jihočeském kraji (jako
uchazeč o zaměstnání či zájemce o zaměstnání). Zařazování klientů do projektu bude posuzováno
na základě kontaktní adresy, tj. reálného bydliště (adresa trvalého bydliště se může lišit). Klient
musí vždy splňovat podmínku příslušnosti k cílové skupině projektu - obyvatelé obcí s obtížnou
dopravní dostupností v Jihočeském kraji.
Dotaz:
Lze v rámci Programu RK realizovat kurzy formou dílčí kvalifikace?
Odpověď:
Lze.
Dotaz:
Jak je definována obtížná dopravní dostupnost v případě potřeby rozšíření seznamu zapojených
obcí (za podmínek popsaných v zadávací dokumentaci)?
Odpověď:
Typy bariér jsou popsány v části 1 zadávací dokumentace.
Dotaz:
Je možné zařadit do projektu v zapojené obci i obyvatele jiných obcí?
Odpověď:
Ano. Zapojené obce budou fungovat jako spádová centra pro obyvatele z okolních oblastí.
Dotaz:
Existuje nějaký závazek, že budou obce spolupracovat a poskytnou zázemí pro realizaci aktivit?
Odpověď:
Seznam zapojených obcí je výstupem schůzek se zástupci vytipovaných obcí se zástupci
zadavatele. Podmínkou zařazení do seznamu zapojených obcí je zabezpečení vhodných prostor
(vlastními silami či zprostředkovaně). Podmínky spolupráce však musí dojednat uchazeč.
Dotaz:
Je možné vytvářet pracovní místa u firem z jiného kraje?
Odpověď:
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Ano. Místo vytvoření pracovního místa není územně omezeno.
Dotaz:
Jsou dány v rámci projektu finanční a časové limity pro poskytování příspěvků na VPP a SÚPM?
Odpověď:
V rámci projektu budou tato místa podpořena v souladu s platnými kritérii APZ (aktuální kritéria
APZ budou předána po podpisu smlouvy).
Dotaz:
Jsou v částce vyhrazené na přímou podporu zahrnuty i prostředky na finanční podporu pracovních
míst?
Odpověď:
Ano.
Dotaz:
Musí být v nabídce doložena smlouva o budoucí spolupráci se všemi zapojenými obcemi?
Odpověď:
V souladu s podmínkami zadávací dokumentace musí uchazeč ve své nabídce uvést, kde má
zajištěny prostory pro konání aktivit. Toto doloží dokumenty, ze kterých bude patrné, že je schopen
zajistit prostory pro konání všech aktivit (např. příslib o spolupráci v rámci projektu, smlouva o
smlouvě budoucí, nájemní smlouva apod. – vždy potvrzené obcí).
Dotaz:
V zadávací dokumentaci je výčet oborů rekvalifikací. Jedná se o doporučení RK, které by měl
uchazeč ve své nabídce uvést?
Odpověď:
V jednotlivých okruzích uvedených v ZD jsou pouze příklady rekvalifikačních kurzů. Uchazeč ve
své nabídce uvede seznam rekvalifikačních kurzů, které bude klientům projektu nabízet. Pro
sestavení seznamu rekvalifikačních kurzů může uchazeč použít různé analytické nástroje. Popis
nabízeného plnění bude předmětem hodnocení v rámci hodnotícího kritéria „Celková kvalita
zpracování nabídky“.
Dotaz:
Je možné seznam RK při realizaci projektu měnit?
Odpověď:
Seznam rekvalifikačních kurzů může být v průběhu realizace doplněn postupem dle ZD.
Dotaz:
Co vše musí doložit subdodavatel, který bude uveden v seznamu subdodavatelů?
Odpověď:
Pokud uchazeč prokazuje pomocí subdodavatele kvalifikaci, je v takové případě povinen předložit
doklady v souladu s § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách
- smlouvu se subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele poskytnout uchazeči
určité plnění a podílet se na realizaci zakázky,
- výpis z Obchodního rejstříku subdodavatele ne starší 90 dnů,
- čestné prohlášení subdodavatele dle § 53, odst. 1 písm. j) zákona, o tom, že subdodavatel
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
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Dotaz:
Je možné do projektu zařadit znovu účastníka, který účast v projektu již ukončil?
Odpověď:
Ne.
Dotaz:
Je stanovena lhůta pro ukončení účasti klienta v projektu?
Odpověď:
Ne.
Dotaz:
V rámci Programu RK musí dodavatel zajistit realizaci rekvalifikačních kurzů do 90 dnů od
absolvování Programu IT. Lze tuto lhůtu prodloužit?
Odpověď:
Lze a to za podmínek popsaných v zadávací dokumentaci.
Dotaz:
Požaduje zadavatel zabezpečení konání Programu IT i Programu RK v odpoledních, večerních
hodinách a o víkendech?
Odpověď:
V souladu se ZD požaduje zadavatel takto zabezpečit konání minimálně u aktivit:
 Informační schůzky,
 Vstupní program,
 Základní program,
 Program IT,
 Poradenský program,
 Doprovodný program.
Dotaz:
Budou na jednotlivých kontaktních pracovištích určeny kontaktní osoby pro tento projekt? S kým
bude dodavatel spolupracovat při sestavování IAP?
Odpověď:
Seznam kontaktních osob bude předán po podpisu smlouvy. Současně bude v každém okrese
vytvořena pozice specialisty RIP (se zařazením pod KrP v ČB). Požadavek o spolupráci při
sestavování IAP půjde vždy přes specialistu RIP.
Dotaz:
Dle ZD má dodavatel zabezpečit provoz min. jednoho střediska projektu v Českých Budějovicích.
Pokud by zřídil další střediska v okresních městech, jaká by měla být náplň práce členů
projektového týmu, kteří by zajišťovali fungování těchto míst?
Odpověď:
Způsob zajištění této části plnění závisí na návrhu uchazeče a bude předmětem hodnocení
nabídky v rámci hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování nabídky“.
Dotaz:
Lze poskytnout kontakty na obce od zadavatele?
Odpověď:
Ne.
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Dotaz:
Součástí prokázání technických kvalifikačních předpokladů je doložení seznamu 3 významných
služeb. Musí se jednat skutečně o dodávku služeb formou zakázky? Nebo je možné akceptovat
doklad o tom, že firma realizuje svůj vlastní projekt (spolufinancovaný z prostředků ESF)?
Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat pouze referenční zakázky, ze kterých vyplývá, že uchazeč realizoval
služby pro jiný subjekt.
Dotaz:
Kdo může podepsat příslib obce o spolupráci v rámci projektu?
Odpověď:
Osoba oprávněná jednat za obec (přímo nebo na základě zmocnění).
Dotaz:
Je možné zařazovat do projektu i klienty, kteří se nemohli z objektivních důvodů zúčastnit
informačních schůzek?
Odpověď:
V odůvodněných případech je možné zařadit klienta do projektu až do zahájení Vstupního
programu. Dodavatel by v tomto případě zrealizoval individuální informační schůzku. Náklady za
takovouto schůzku však nelze nárokovat.
Dotaz:
Jsou v rámci projektu stanovena kritéria úspěšnosti (především u Základního programu)?
Odpověď:
Pro úspěšné ukončení vzdělávací aktivity vyžadujeme účast klienta min. 75% (v případě
akreditovaných kurzů jsou podmínky úspěšného ukončení kurzu součástí akreditace).
Další dotazy již nebyly vzneseny.
Poté byli účastníci semináře upozornění, že další dotazy mohou uchazeči vznášet do konce
termínu stanoveného zákonem o veřejných zakázkách, tj. 6 pracovních dní před uplynutím lhůty
pro předkládání nabídek. Všechny dotazy budou nadále zveřejňovány na místech, kde je
uveřejněna zadávací dokumentace:

-

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fond__esf_/zadavaci_rizeni
https://egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam
http://www.esfcr.cz/zakazky/se-sousedy-k-vzdelavani-i

Následně paní Jiřina Černohorská poděkovala všem účastníkům semináře za účast a seminář
ukončila.
Přílohy:
- Prezentace „Seminář pro uchazeče o veřejnou zakázku Se sousedy k vzdělávání I“
V Českých Budějovicích dne 20. července 2012
Zapsala: Čapková, Plucarová
Ověřil: Černohorská, Budiš
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