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Zadavatel zakázky upřesňuje na základě dotazů od uchazečů popis některých pasáží předmětu
plnění zakázky, konkrétně části B, následovně:
Otázka č. 1: Je možné podat nabídku pouze na část - jazykové vzdělávání (bez dodávky
ubytovacích a stravovacích služeb)?
Odpověď zadavatele: Ano, můžete podat nabídku jen do jedné části zakázky, tj. v tomto
případě jen na jazykové služby.
Otázka č. 2: Počet žáků - v propozicích je uvedeno 102 žáků na první část kurzů a 110 na
další část. Jedná se o ty samé žáky - tzn. že celkový počet žáků bude maximálně 110 nebo o
dvě skupiny, takže celkový počet žáků bude 212?
Odpověď zadavatele: Situace je taková, že valná většina žáků se zúčastní jak jarního, tak
podzimního víkendového pobytu. Pouze žáci 9. ročníku na jaře a 3. ročníku na podzim se
zúčastní pobytu pouze jednou. Ale pokud budete počítat počty zúčastněných žáků bez ohledu
na jména, zúčastní se celkem 212 žáků.
Z uvedených skutečností vyplývá, že je třeba připravit minimálně na jarní pobyty a proti tomu
na podzimní pobyty odlišný program, aby žáci, kteří se zúčastní obou „turnusů“ pobytů,
věnovali jazykovým aktivitám dostatečnou pozornost.
Otázka č. 3: Podle specifikace zakázky by se měl jeden víkend skládat celkově z 13
vyučovacích hodin (vyučovací hodinu počítám 60 minut), tzn. za letní i podzimní běh kurzu
celkem 78 odučených hodin. Pochopila jsem to tak správně?
Odpověď zadavatele: V rámci jednoho víkendu se bude jednat o celkem 13 hodin aktivit pro
žáky, rozdělených v naprosté většině do úseků po 1,5 hodinách. Celkem bude tedy
uskutečněno za jarní i podzimní běh 78 hodin jazykových aktivit.

Otázka č. 4: Jaká technika bude k dispozici během výuky?
Odpověď zadavatele: Vzhledem k tomu, že škola není vybavena přenosnou audiovizuální
technikou, záleží použití pomůcek a jejich zajištění plně na dodavateli lektorských služeb.
Počítáme s tím, že si využití techniky a dalších pomůcek dokážete zajistit z prostředků,
vyčleněných na služby v naší zakázce. Stejně tak si bude muset dodavatel zajistit dopravu a
případné ubytování a stravování v místě konání pobytu z finančních prostředků, vyčleněných
na tuto zakázku. Proto doporučujeme si tyto náklady započítat do Vaší nabídky.
Zadavatel dodává ještě několik doplňujících informací:
a) pobytů se budou účastnit se žáky jejich třídní učitelé a dále učitelé angličtiny, takže je bude
možné zapojit do organizace jednotlivých aktivit,
b) předpokládáme, že po vyhodnocení této veřejné zakázky se zástupci zadavatele sejdou
s vítězným uchazečem a proberou s ním jeho návrh náplně aktivit a naplánují společně jejich
úspěšnou realizaci tak, aby nenastaly komplikace,
c) zadavatel předpokládá, že většina aktivit se bude, pokud počasí dovolí, odehrávat ve
volném prostoru (na hřišti nebo v přírodě), aby žáci zaprvé nebyli nuceni pobývat i přes
víkend v uzavřené místnosti; ale samozřejmě je možné část aktivit uskutečnit v místnosti pro
to vyhrazené.
V Ostroměři dne 3. února 2014
Mgr. Gabriela Pospíšilová,
statutární zástupce zadavatele

