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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL:            Univerzita Pardubice
Sídlem:            Studentská 95, 532 10 Pardubice
Jednající:            prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor 
IČ:            00216275

        
                                                                             
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby:

„Zajištění zahraničních kurzů angličtiny pro projekt IMFYCH II“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.               

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti 
o dodatečné informace. 

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:
Výchozí výukové materiály pro účastníka kurzu musí být poskytnuty nejpozději 
před zahájením kurzu. Prosím o objasnění, zda stačí fotokopie ukázky učebnic k nahlédnutí, či 
zda požadujete celkové materiály a s jakým předstihem před kurzem?

Odpověď č. 1:
Zadavatel nepodmínil v zadávací dokumentaci přiložit k nabídce ukázky učebnic, ani jejich 
fotokopie. Je na zvážení uchazeče, zda tak učiní dobrovolně. Učební materiály v papírové 
podobě musí účastník obdržet nejpozději po rozřazovacím testu, tedy před započetím první 
vyučovací hodiny. 

Dotaz č. 2:
Zadavatel požaduje dodržování pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. V souladu s těmito pravidly zadavatel požaduje umístění logotypu na výkazech 

o průběhu výuky, prezenčních listinách a dotaznících s hodnocením kvality lektorů. – tomu vůbec 

nerozumím, co to znamená? Prosím o specifikaci tohoto požadavku, jaký logotyp máte na mysli a jaká 

je konkrétní představa tohoto požadavku?
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Odpověď č. 2:
Zadavatel požaduje dodržování pravidel publicity OP VK – viz http://www.op-vk.cz/. 
Konkrétní logolink je v záhlaví všech dokumentů zadávací dokumentace, tedy i v záhlaví 
těchto dodatečných informací. Bližší odkazy na manuál vizuální identity a ke stažení 
konkrétních logolinků naleznou uchazeči na těchto stránkách:
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu/manualy-vizualni-identity.html
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu/logolink-op-vk.html.

Dotaz č. 3:
Uchazeč zajistí účastníku přístup do knihovny. Máte na mysli školní knihovnu, či veřejnou 
knihovnu v místě konání? 

Odpověď č. 3:
Zadavatel nespecifikoval druh knihovny, proto uznává přístup do jakéhokoli druhu knihovny 
v místě konání kurzu či v místě ubytování.

V Pardubicích dne 24. 2. 2014.

S pozdravem

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ing. Gabriela Dítětová
oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

tel.: +420 466 036 752, gabriela.ditetova@upce.cz
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