
  

Dodatečné informace I.  
zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Název veřejné zakázky: Rekvalifikace – Středočeský kraj III 

Zadavatel: Česká republika – Úřad práce ČR 

Adresa sídla: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

IČ: 72496991 

Jednající: Mgr. Renata Malichová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 

Doručovací adresa 
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 
145, 261 01 Příbram 1 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 ZVZ sděluje následující dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 

Úplné znění dotazu č. 1  

V příloze 01 Zadávací dokumentace se uvádí v části 19 všeobecný sanitář. Dále se však odkazujete 
na Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na vykonávání přímé obslužné péče. 

O jaký kurz Vám tedy jde? Všeobecný  sanitář je akreditovaný u zcela jiného ministerstva než 
pracovník v sociálních službách a obsah, který uvádíte neodpovídá normě 108/2006 Sb. 

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí, že odkaz na název kurzu „Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením 
na vykonávání přímé obslužné péče“ v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace a technické 
podmínky jednotlivých rekvalifikačních kurzů), části 19 – Všeobecný sanitář, v požadovaném 
obsahu rekvalifikačního kurzu, byl uveden nesprávně. Správně zde měl být uveden název kurzu 
„Sanitář“. 

V souvislosti s tímto dotazem zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek v části č. 19 - 
Všeobecný sanitář: 

Zadavatel oznamuje změnu v názvu kurzu v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace a 
technické podmínky jednotlivých rekvalifikačních kurzů), části 19 – Všeobecný sanitář, 
v požadovaném obsahu rekvalifikačního kurzu, takto:  

Původní název kurzu: „Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na vykonávání 
přímé obslužné péče“  

Nový požadovaný název kurzu: „Sanitář“  

Protože byla provedena taková změna zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných 
dodavatelů, prodloužil zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ lhůtu tak, aby od 
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

 



  

 

Nová lhůta pro podání nabídek: do 9. 2. 2016, 10:00 hodin 

Otevírání obálek se uskuteční dne 9. 2. 2016 v 10.00 hodin v sídle organizátora veřejné zakázky tj. 
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami (Příbram, náměstí T. G. Masaryka 145, zasedací 
místnost ve 2. patře). Uchazeči jsou oprávněni účastnit se otevírání obálek v počtu jednoho 
zástupce, který prokáže, že je oprávněn jednat za uchazeče. 

 

Změna lhůty pro podání nabídek se týká všech částí veřejné zakázky! 

 

 

V Příbrami dne 14. 12. 2015 

Mgr. Renata Malichová v. r. 
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