
Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

Realizace vzdělávání zaměstnanců a vedoucích provázané k jednotlivým dalším 
aktivitám projektu ,,Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ 
CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Jedná o veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou do 500.000 Kč, tj. zadávání zakázky se řídí 
postupy uvedenými v kapitole 2.1.1. Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.9 
na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Název projektu:  Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří
Název / obchodní firma zadavatele: Město Horažďovice
Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa: 
Mgr. Karel Zrůbek, starosta, +420 371430479, zrubek@muhorazdovice.cz
IČ zadavatele: 00255513
DIČ zadavatele: CZ00255513
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Jitka Vokatá, +420 371430573, vokata@muhorazdovice.cz
Lhůta pro podávání nabídek: 19.02.2014 09:00
Místo pro podávání nabídek: Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených
obálkách označených jménem uchazeče a nápisem ,,Městský úřad Horažďovice –
profesionalita s lidskou tváří, aktivita vzdělávání – NEOTEVÍRAT“ na adresu zadavatele 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Horažďovice v pracovní době: pondělí, středa 
07:00 –17:00, úterý, čtvrtek, pátek 07:00 – 14:30.

Dotaz č.1 
rádi bychom se přihlásili do výběrového řízení v rámci zakázky: „Realizace vzdělávání 
zaměstnanců a vedoucích provázané k jednotlivým dalším aktivitám projektu ,,Městský úřad 
Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ CZ.1.04/4.1.01/89.00036“ a chtěla bych se 
zeptat, zda vzdělávací aktivity musí být akreditované MPSV, případně akreditační komisí 
jiného ministerstva.

Odpověď č.1 
vzdělávací aktivity, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky nemusí být akreditované 
žádným ministerstvem.

Dotaz č.2
se zájmem jsme si přečetli zadávací dokumentaci k výběrovému řízení Realizace vzdělávání 
zaměstnanců a vedoucích provázané k jednotlivým dalším aktivitám projektu ,,Městský úřad 
Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří“ CZ.1.04/4.1.01/89.00036. 
Rád bych si upřesnil jednu informamci. Uvádíte v zadávací dokumentaci - článek 11 
požadujete, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více subdodavatelům. 
Jako většina vzdělávacích firem využíváme v naší činnosti jak vlastních zaměstnanců, tak 
i OSVČ, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Rád bych se zeptal, zda 
pokládáte tyto OSVČ se kterými dlouhodobě spolupracujeme za subdodavatele a tudíž se 
jich týká ustanovení o tom že je třeba aby uchazeč uvedl identifikační a kontaktní údaje 
každého subdodavatele a druh prací, které bude subdodavatel pro uchazeče realizovat a to 
formou seznamu. Přílohou seznamu pak budou v nabídce předložena prohlášení 



jednotlivých subdodavatelů podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 
subdodavatele, v nichž subdodavatelé projeví souhlas podílet se na plnění veřejné zakázky 
ve specifikované části.

Odpověď č.2
pokud smluvní vztah Vás (Vaší organizace) a jiné osoby, kterou využíváte k plnění předmětu 
veřejné zakázky má jinou formu než pracovně právní vztah zaměstnanec x zaměstnavatel, je 
na tuto osobu pohlíženo jako na subdodavatele.

Dotaz č.3
jsme akreditovanou vzdělávací institucí MPSV. Můžeme se přihlásit do VZ profesionalita 
s lidskou tváří“ CZ.1.04/4.1.01/89.00036.Účastníkům budou vydány certifikáty v souladu 
s bodem 8 smlouvy o poskytnutí služby . 

Odpověď č.3 
veřejná zakázka je určena neomezenému okruhu dodavatelů. Zadávací podmínky, včetně 
požadavků na kvalifikaci, jsou uveřejněny na webu www.esfcr.cz a na stránkách města 
www.muhorazdovice.cz v sekci veřejné zakázky. Vzdělávací aktivity, které jsou předmětem 
plnění veřejné zakázky nemusí být akreditované žádným ministerstvem.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice v.r.




