Úřad vlády České republiky
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Čj. 3744/2018-ASZ-12
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
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. 3,
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, ještě jednou,
ráda bych si ke stejné zakázce ujasnila ještě body níže ohledně Seznamu členů realizačního
týmu:
1) V 5. sloupci tabulky (název sloupce a popis přikládám níže), mají být uvedeny konkrétní
projekty, nebo pouze činnosti ze závorky níže, se kterými má daný člen zkušenost?
Obsah praxe/zkušenost
(výzkum, vedení zpracovatelského týmu, zpracování analýz, vytvoření výzkumného nástroje
vedení sběru dat a jejich zpracování dle čl. 4.3.2 písm. a) a b) výzvy k podání nabídky)
2) K tomuto sloupci se pak vztahuje i poslední sloupec: Identifikační údaje objednatele
(název a adresa zaměstnavatele/ subjektu, pro kterého byla práce vykonávána)?
U kterého by měl být doplněn objednatel daného projektu?
Případně pokud by měly být uváděny konkrétní projekty a objednatelé - je možné toto uvést
v rámci referenčních zakázech, které jsou součásti životopisu?
Moc děkuji
Krásný den
Odpověď:
Zadavatel v čl. 4.3.2 výzvy k podání nabídky uvádí „K prokázání kritérií technické kvalifikace
zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam členů týmu, včetně
osvědčení o jejich odborné kvalifikaci, obdobně dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, jehož
vzor je uveden v příloze E této výzvy a z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria
technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu členů týmu dodavatel uvede u každého
člena týmu jeho relevantní praxi (obsah a délka v letech, popis vykonávané praxe
případně název projektu apod., název a adresu zaměstnavatele/subjektu, pro kterého
byla práce vykonávána.).“.
Odpověď ad 1)
Postačí tedy, pokud dodavatel v Seznamu členů realizačního týmu u každého člena
realizačního týmu uvede činnosti, které prokazují splnění zadavatelem požadované
a dodavatelem prokazované části technické kvalifikace.

Odpověď ad 1)
V Seznamu členů realizačního týmu u každého člena realizačního týmu dodavatel uvede
název subjektu, pro který člen realizačního týmu danou zkušenost, kterou dodavatel
prokazuje příslušnou část technické kvalifikace požadovanou zadavatelem, vykonal
(zaměstnavatele, pokud byl v zaměstnaneckém poměru, objednatele, pokud byl např.
osobou samostatně výdělečně činnou apod.).
Z profesního životopisu každého člena realizačního týmu musí být zřejmé, že člen
realizačního týmu splňuje požadavky zadavatele (tj. člen realizačního týmu může uvést
názvy projektů, objednatele apod. ve svém životopise).
Dodavatel vyplní všechny údaje, kterými prokazuje zadavatelem požadovanou část
technické kvalifikace takovým způsobem, aby si zadavatel mohl dodavatelem uváděné
skutečnosti ověřit.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídky, neboť vysvětlení
dokumentace č. 3 nemá vliv na zpracování nabídky dodavatelem.
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