VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název zakázky:

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických
disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ včetně dodávky
vzdělávacích pomůcek

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/07

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského
úřadu Zlínského kraje a dle Pravidel pro žadatele a příjemce
obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014 – 2020, verze 5; dle § 27 a § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Střední průmyslová škola Otrokovice
Tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
00128198
Mgr. Liborem Baselem, MBA
Otakar Pancner
739 488 494
pancner@spsotrokovice.cz

Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dotaz č. 1
V rámci technické kvalifikace bodu 8.8.2 je požadováno předložení:
"a) v prosté kopii fotodokumentaci vzdělávací sady v takové podobě, aby bylo zřejmé, jaké
díly, v jakém složení a počtu jsou v sadě obsaženy;
b) v prosté kopii metodiku, návod nebo jiný doklad prokazující použití vzdělávacích sad v
souvislosti s požadovaným polytechnickým vzděláváním;
c) video nebo fotodokumentaci na CD nosiči praktické ukázky použití sady v praxi v rámci
výuky polytechnického vzdělávání."
Rádi bychom se zúčastnili tohoto výběrového řízení, kvalifikaci splňujeme kompletně až na
tento bod, neboť momentálně postrádáme některé sady a jejich video a fotodokumentaci.
Dotaz zní, zdali musíme předkládat v rámci kvalifikace zmíněné dokumenty ke všem sadám,
nebo zdali stačí předložit jen výběr?
Pokud by požadavkem byl jen výběr ze sad jako ukázka, poté by se dveře otevřeli více
dodavatelům, kteří aktuálně nemají naskladněné a zdokumentované vzdělávací sady, ale
jsou schopni je bez problémů v průběhu realizace zajistit; zadávací lhůta je na okamžité
sehnání a dokumentaci příliš krátká. Navíc podle zadávací dokumentace tyto sady nejsou

hodnoceny, požadujete jejich pouhé předložení; hodnocena je kvalita zpracování metodiky a
obsahu vzdělávacího programu. Pokud by Vám stačila prostá ukázka jedné ze sad, byl
zajištěn větší výběr dodavatelů v rámci výběrového řízení.
Odpověď na dotaz č. 1
Vysvětlení zadávací dokumentace – technická kvalifikace bod 8.8.2
Zadavatel požaduje v rámci veřejné zakázky dodání 6 ks totožných sad vzdělávacích
pomůcek. Každá ze 6 sad bude rozdělena na min. 4 části a každá část sady bude
samostatně využitelná pro některý ze vzdělávacích modulů (blíže viz bod II. přílohy č. 1
Návrhu smlouvy). Zadavatel požaduje předložení fotodokumentace celé jedné sady (všech
jejích částí) proto, aby měl představu o jejím celém obsahu (složení a počtu jednotlivých dílů
a částí sady) a dokázal posoudit jejich využití při realizaci vzdělávacích aktivit dětí MŠ a ZŠ.
Zadavatel logicky požaduje metodiku nebo návod k využití pomůcek, resp. vzdělávacích sad,
dodávaných pro polytechnické vzdělávání.
Video nebo fotodokumentaci praktické ukázky využití vzdělávacích pomůcek v praxi může
uchazeč předložit pouze jako výběr některé části sady vzdělávacích pomůcek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bude rovněž uveřejněno na internetové adrese
http://www.stavebnionline.cz/profil/spsotrokovice.
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