
 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 9. 2018 

k veřejné zakázce malého rozsahu: 

„Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu 

hodnotových řetězců“  

evidované zadávací dokumentací s č.j. 280962/2018-ČRA 

 

Zadávací řízení je uveřejněné na webových stránkách zadavatele, České rozvojové agentury. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky:  

 

Česká republika – Česká rozvojová agentura  

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem  

Sídlem:         Nerudova 3, PSČ 118 50 Praha 1  

IČO:               75123924  

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  

č. ú.:               0000-72929011/0710  

(dále jen „zadavatel”)



 

 

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále též ZD). Tímto na ně 

odpovídá, zveřejňuje je stejně jako zadávací dokumentaci na svých internetových stránkách a 

rozesílá je všem známým potenciálním účastníkům zadávacího řízení. 

 

Znění dotazu č. 1: 

„1. V příloze č. 2: Postup realizace - na straně 3 specifikujete rozsah školení následovně: 

Rozsah školení: . min 128 h v období 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019, v režimu min. 8 hod. týdně 
nebo min. 32 hod. měsíčně po celou uvedenou dobu  

Dotaz č.1: Z uvedeného rozsahu není jasné, která z podmínek platí, zda: 
A) podmínka min. 128 hod. v uvedeném období listopad 2018 - březen 2019, nebo 
B) podmínka režimů min. 8 hod. týdně, nebo 32 hod. měsíčně po celé období listopad 2018 - 
březen 2019. Předpokládá se, že realizátor bude školit v uvedených režimech v každém z pěti 
uvedených měsíců?“ 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 

Platné jsou obě uvedené podmínky rozsahu školení. Rozsah školení bude min. 128 h v období 

1. 11. 2018 – 31. 3. 2019. V rámci tohoto rozsahu může realizátor rozvrhnout školení 

v režimu min. 8 hodin týdně nebo min. 32 hodin měsíčně.  

Znění dotazu č. 2: 

„2. V příloze č. 2: Postup realizace - na straně 6 uvádíte, že podnikatelské plány budu 
zaměřeny na min. 3 různé komodity. 
 
Dotaz č. 2: Rozumíme správně zadávací dokumentaci, když předpokládáme, že mohou být 
vypracovány podnikatelské plány na jakékoliv zemědělské produkty a ne jen na tři, na které 
byly vypracovány studie?“ 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 

Podnikatelské plány mohou být sice vypracovány na jakékoli zemědělské produkty, avšak 

z pohledu zadavatele je žádoucí vypracování podnikatelských plánů zaměřených zejména 

na uvedené zemědělské produkty, kešu, mango a kasava, které již byly analyzovány ve 

zmíněných studiích a které vycházejí z požadavků zambijské strany. 
 

 

 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky. 

 


