VZMR/0046/21

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„POSKYTNUTÍ SLUŽBY V OBLASTI PODPORY ROZVOJE
KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
FORMOU PILOTNÍHO PROJEKTU NA VZDĚLÁVÁNÍ
KARIÉROVÝCH PORADCŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH“
Zadavatel analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka vysvětluje zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí služby v oblasti podpory rozvoje
kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na vzdělávání kariérových
poradců na základních školách“.
Příloha č. 1
Podrobná specifikace plnění
1) Školení pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství ve vzdělávání
Zhotovitel zajistí kontinuální proškolení 40 pedagogických pracovníků působících na základních
školách zřízených na území Libereckého kraje v rozsahu 80 výukových hodin. Část školení může být
realizována pomocí on-line nástrojů, ale minimálně 50 % školených hodin bude realizováno
prezenčně.
Seznam školených pedagogických pracovníků dodá objednatel. Školení pedagogičtí pracovníci budou
rozděleni minimálně do 4 menších stálých skupin a zadavatelem budou určena města, ve kterých
prezenční části školení budou probíhat (zadavatel vybere z měst Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká
Lípa, Semily, Turnov a Jilemnice – výběr bude záležet na místní příslušnosti školených
pedagogických pracovníků).
Dotaz č. 1/3:
Vzhledem k tomu, že zadavatel určil jediným hodnotícím kritériem cenu a náklady na
realizaci 1 běhu kurzu jsou značné, vyzýváme zadavatele, aby v rámci transparentnosti
hodnocení veřejné zakázky určil přesný počet skupin, do kterých budou pedagogičtí
pracovníci rozděleni, respektive kolik běhů kurzu po realizátorovi žádá.
Odpověď:
Pedagogičtí pracovníci budou rozděleni do 4 skupin.
Dotaz č. 2/3:
Pedagogické pracovníky zajišťuje objednatel. Myslí se tím 40 účastníků, kteří vstoupí nebo
dokončí celý školící program? Jedná se nám o to, aby v případě, že nějaký účastník kurz
nedokončí (dost pravděpodobné), tak objednatel nepožadoval zajištění dalšího kurzu pro
náhradní účastníky (souvztažnost viz první naše otázka).
V případě, že žadatel potřebuje do projektu 40 osob s dokončeným kurzem, žádáme, aby do
zadávací dokumentace specifikoval, v jakém počtu zajistí osoby na vstupu, popř. jejich
časové rozlišení vstupu do realizace zakázky.
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Odpověď:
Účast pedagogických pracovníků bude ze strany objednatele (Liberecký kraj) smluvně ošetřena se
základní školou, která je zaměstnavatelem účastníka kurzu. Ze strany objednatele bude požadavek,
aby se pedagogický pracovník, který bude poté považován za proškoleného v rámci projektu,
účastnil celého kurzu v určitém rozsahu (tzn., že absolvoval část školení, účastnil se určitého počtu
exkurzí, využil metodickou podporu a spolupracoval s dodavatelem kurzu na vypracování
požadované zpětné vazby).
V odůvodněných případech lze individuálně nahradit jednoho účastníka jiným, ovšem pouze po
domluvě mezi objednatelem a základní školou. V rámci účasti na kurzu bude náhradník pokračovat
tam, kde odstoupivší pedagogický pracovník skončil (po dodavateli nebudeme požadovat náhradu
již proběhlého vzdělávání či exkurzí pro nastoupivšího náhradníka).
4) Zajištění exkurzí pedagogických pracovníků, kteří se účastní školení uvedeného v bodě 1, do
minimálně 25 středních škol v Libereckém kraji a provozů minimálně 5 významných
zaměstnavatelů v kraji
Exkurze budou poskytovány nad rámec školení uvedeného v bodě 1. Obsahem návštěv bude
především seznámení se studijními obory ve škole, případně v požadovaných profesích daného
zaměstnavatele. V ceně služby bude zahrnuta i doprava pro účastníky těchto exkurzí. Pro dopravu
se předpokládá výjezd ze školících měst zvolených zadavatelem (dle bodu 1) do míst, kde se budou
konat exkurze. Předpokládaný počet výjezdů na exkurze je 15 (2 exkurze na 1 výjezd), předpoklad
průměrně ujetých kilometrů na jeden výjezd je 150 km. V případě nevyhovující epidemiologické
situace (zákaz fyzické přítomnosti ve školách či firmách) lze exkurzi provést i pomocí on-line
nástrojů a s využitím digitálních nástrojů poskytovaných střední školou nebo zaměstnavatelem, u
nějž se exkurze koná.
Dotaz č. 3/3:
Rozumíme ze zadávací dokumentace dobře, že je na realizátorovi zakázky jakým způsobem
zajistí dopravu pro účastníky na exkurze? Žádný doklad ani evidenci přepravovaných osob
nebude zhotovitel požadovat?
Odpověď:
Zadavatel nebude požadovat doklady k dopravě, požaduje pouze prezenční listiny z každé exkurze.
Předpokládáme, že dodavatel použije standardní způsoby dopravy se zajištěním bezpečnosti
účastníků.
Liberec dne 18.05.2021
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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