
Dobrý den pane Ing. Lyčko, 
zasílám Vám odpovědi na Vaše dotazy a v příloze přikládám Zadávací dokumentaci, ve 
které jsou již zapracovány Vaše připomínky. 
 
1. Proč je tu toto omezení? Máme přece uzavřenou smlouvu na administraci celého projektu, 
která vše potřebné, z hlediska správného doložení projektu, řeší. Takže je jedno jestli uchazeč 
provedl vzdělávání, které bylo hrazeno z fondu nebo ze soukromých prostředků. 
Doložení referencí z realizace zakázek v rámci ESF projektů je standardním kvalifikačním 
požadavkem v rámci Zadávací dokumentace. 
Uchazeči doloží dané reference formou seznamu, jejichž součástí musí být registrační čísla 
projektů pro případné ověření. 
 
2. Jak bude probíhat hodnocení v rámci jednotlivých kritérií? Jaká bude použita metoda 
výpočtu úspěšnosti nabídky? 
Hodnocení v rámci jednotlivých kritérií bude provedeno dle Metodického pokynu pro 
zadávání zakázek OP LZZ 1.2 ze dne 2.3.2009. 
 

Metody pro hodnocení kritérií:  

a) Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která 
nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. nejkratší doba dodání):  

nejvýhodnější nabídka  
tzn. nejnižší cena (hodnota)  

100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v 
procentech  

cena (hodnota) hodnocené nabídky  
 

b) Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne 
pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. nejdelší záruka):  
 

hodnota hodnocené nabídky (např. 2 roky)  
100 x ------------------------------------------------------------- x váha vyjádřená v 

procentech  
nejvýhodnější nabídka tzn. nejvyšší hodnota  

(např. 3 roky)  

 
c) Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. 
Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu 
zdůvodnit své hodnocení.  
 
počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech 
 
3. Do kdy mohou klást dotazy? 
Uchazeči mohou své dotazy zasílat do lhůty pro podání nabídek, čili po dobu trvání 
výběrového řízení. 
 
4. Jaké jsou obchodní podmínky? 
Smluvní podmínky uvede uchazeč ve své nabídce. 
 
5. Jak a do kdy se bude vydávat zadávací dokumentace dalším zájemcům? 



Dalším případným uchazečům, kteří nebyli přímo osloveni dopisy je Zadávací dokumentace 
k dispozici po celou dobu trvání výběrového řízení na webových stránkách Evropského 
sociálního fondu www.esf.cr pod záložkou „Zadávací řízení“. 
 
6. Vážený pane Zvolánku, 
ještě mě v této souvislosti napadl dotaz týkající se požadavku akreditace vzdělávací 
společnosti. Čeho se tato akreditace má týkat? 
 
Požadujeme akreditaci, že společnost je akreditovanou vzdělávací společností (např. 
akreditace MŠMT). Nepožadujeme akreditaci na konkrétní kurzy. 
 


