Úřad vlády České republiky
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Čj. 3744/2018-ASZ-10
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
veřejné zakázky malého rozsahu
„Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství“
Zadavatel obdržel dne 27.08.2018 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce označenou zadavatelem pořadovým č. 2,
které tímto obdobně dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), poskytuje.
Dotaz:
Dobrý den, paní Mgr. Dudová,
chtěla bych požádat o doplňující informace k veřejné zakázce Kvantitativní výběrové šetření
k analýze segregace ve školství:
Zdali může být v Seznamu členů realizačního týmu člen, který má vystudovaný Bc. obor
v Sociologii a magisterský a doktorský titul v oboru Informační vědy na Filozofické fakultě,
která není přímo oborem, který je zmiňován, nicméně obor studia je přímo zaměřen
na analytické metody zpracování dat.
Z webu školy k oboru:
Cílem je vychovat špičkové odborníky pro kvalifikovanou informační podporu strategického
řízení podniků v průmyslu i službách, pro sofistikované metody vyhledávání, selekci
a analyticko-syntetické zpracování dat a informací na základě využívání světových
databázových informačních zdrojů.
Moc děkuji!
S pozdravem a přáním krásného dne
Odpověď:
Zadavatel připouští, aby člen realizačního týmu měl vystudován v magisterském
studijním programu i jiný obor studia, než jsou obory výslovně uvedené v čl. 4.3.2 výzvy
k podání nabídky, pokud předmět takového studia přímo souvisí s předmětem plnění
veřejné zakázky a za předpokladu, že takový člen realizačního týmu bude mít současně
vysokoškolské studium jakéhokoliv stupně v některém z oborů výslovně uvedených v čl.
4.3.2 výzvy k podání nabídky.
Zadavatel v souladu s čl. 8.1 výzvy k podání nabídky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 04.09.2018 do 10:00 hod., což považuje za přiměřenou dobu nezbytnou k zapracování
změny a doplnění do nabídky dodavatele.
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