č.j. KrÚ 21769/2019

Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

12655

Název zakázky

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením –
vzdělávání v oblasti partnerských vztahů a sexuality lidí s
postižením

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629

Název projektu

Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení
sociálních služeb v Pardubickém kraji

Název / obchodní firma
zadavatele

Pardubický kraj

Sídlo zadavatele

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70892822

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Ing. Helena Zahálková, MBA

2. Dotazy a odpovědi
1

Přesné znění dotazu
Dobrý den,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil s dotazem týkajícím se vysvětlení zadávacích podmínek v
rámci zakázky Transformace služeb po osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti
partnerských vztahů a sexuality lidí s postižením.
Jedná se konkrétně o podmínky k prokázání kvalifikace dodavatele, bod 9.2 c výzvy k podání
nabídek – doklad o akreditaci vzdělávacího programu. Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno,
že dodavatel musí mít platnou akreditaci příslušného vzdělávacího programu/kurzu minimálně v
době od podání nabídky do doby ukončení smlouvy dle čl. III, odst. 1 návrhu smlouvy. Znamená
to, že z dokladu o akreditaci přiloženého k nabídce musí vyplývat, že je akreditace platná až do
konce smlouvy? Nebo je možné v situaci, kdy dodavateli končí akreditace v období mezi
podáním nabídky a dobou ukončení smlouvy, a zároveň na MPSV podává žádost o novou
akreditaci, doložit doklad o stávající akreditaci (který nepokrývá celé období zakázky) a např.
čestné prohlášení o tom, že bude disponovat příslušnou akreditací po celé období realizace
zakázky (s tím, že po ukončení platnosti stávající akreditace doručí doklad o nové akreditaci)?
Děkuji za odpověď.
Odpověď
Dobrý den,
v souladu s výzvou k podání nabídek musí mít dodavatel platnou akreditaci příslušného
vzdělávacího programu/kurzu minimálně v době od podání nabídky do doby ukončení smlouvy
dle čl. III, odst. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 výzvy. Z dokladu o akreditaci
přiloženého k nabídce tedy musí vyplývat, že je akreditace platná až do konce této smlouvy.
Zadavatel nepřipouští variantu nahrazení dokladu o akreditaci čestným prohlášením, neboť
dodavatel nemůže jednoznačně předvídat rozhodnutí MPSV o udělení akreditace příslušného
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vzdělávacího programu v termínu od ukončení původní akreditace do ukončení smlouvy.
2 Přesné znění dotazu
Dobrý den.
Rádi bychom se zúčastnili veřejné zakázky, ale potřebovala bych ještě malé doplnění. Pro
zařízení ze Žamberku chcete 4 běhy školení. Jedná se o stejný kurz, který proběhne 4x pro
různé zaměstnance nebo o 4 různá školení k tématu sexuality a vztahů?
Velmi vám děkuji za odpověď.
Odpověď
Dobrý den,
4 běhy kurzu budou probíhat v zařízení Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01
Žamberk. Jedná se vždy o stejný kurz dle popisu předmětu zakázky v bodě 4 výzvy, kterého se
budou účastnit různí zaměstnanci příspěvkových organizací Pardubického kraje.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Pardubicích dne 13. 3. 2019

Podepsáno elektronicky

v. z. Ing. Antonín Nykles
vedoucí oddělení ekonomického, OSV
Ing. Helena Zahálková, MBA
vedoucí odboru sociálních věcí
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