Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Věc: Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 k veřejné zakázce s názvem
„KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST MŠMT“,
evid. číslo v IS VZ US 60052533
Dotaz:
„Na zaklade VR CPV kod 63515000-2 (zahranicni cesty) bych Vas rad pozadal o
dodatecnou informaci tykajicic se bodu 4. ZD a nasledne bodu 5.
Jde mi o bod 4.1 druhou vetu, kde se konkretne stanovuje, ze ma byt cena uvedena za
jednu osobu….. a však v hodnoticich kriteriich je pozadavek na celkovou nabidkovou
cenu dle tabulky.
I když v tabulce neni vyznacen sloupec poctu kusu, chapu pozadavek ZD dobre, ze ma
byt propocitana kazda sluzba na kusy dle poctu v tabulce uvedenych? Ma se celkova
cena v tabulce propocist s uvedenym poctem kusu?

V ZD vyznaceno zelene:

1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní
podmínky
4.1 Ceny v nabídce budou uvedeny v členění – cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH
a budou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné.
Nabídková cena bude stanovena vždy pro cestu jedné osoby v ekonomické třídě, 2.
vlakové třídě, nebo pro ubytování na úrovni minimálně *** (tři hvězdy).
Dodavatel vyplní tabulku v příloze č. 1 vzoru rámcové smlouvy a zároveň tabulku
modelového příkladu pro hodnocení v bodě 5 této zadávací dokumentace.
4.2 Obchodní podmínky
4.2.1 Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem dodavatele. Dodavatel závazně použije vzor smlouvy, který je
přílohou c) této výzvy. Dodavatel je povinen ve vzoru smlouvy (i v dalších přílohách)
vyplnit pole označená žlutě.

4.2.2 Dodavatel je oprávněn navrhnout v návrhu smlouvy ustanovení, která budou pro
zadavatele výhodnější, nebo která neomezí požadavky zadavatele, stanovené
v zadávacích podmínkách. Dodavatel takto navržená ustanovení v návrhu smlouvy
zvýrazní. Zadavatel je oprávněn kteroukoli změnu, navrženou dodavatelem odmítnout.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Hodnotící kritérium
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena
včetně DPH.
Celkovou nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění níže uvedeného
modelového příkladu. Celková nabídková cena musí odpovídat součtu cen, uvedených
v příloze č. 1 rámcové smlouvy.“

Odpověď:
Zadavatel na základě dotazu dodavatele zjistil nesprávnost zadávacích podmínek
v části příloha c) zadávací dokumentace – „Rámcová smlouva ke komplexnímu
zajištění zahraničních pracovních cest MŠMT“, a to zejména v její příloze č. 1 –
Tabulka maximálních jednotkových cen.
Zadavatel činí následující opatření k nápravě:
1. Současně s odesláním odpovědi na dotaz všem jemu známým zájemcům o
zakázku uveřejňuje zadavatel opravené zadávací podmínky v části příloha c)
zadávací dokumentace – „Rámcová smlouva ke komplexnímu zajištění
zahraničních pracovních cest MŠMT“ na svém profilu
(internetový odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyzva-k-podaninabidky-na-nadlimitni-verejnou-zakazku-1 ).
2. Zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12:00 dne
13.01.2011. Otevírání obálek se uskuteční dne 14.01.2011 v 10:00.

Kusy jednotlivých plnění pro počet celkové nabídkové ceny jsou uvedeny v tabulce
modelového příkladu v bodě 5 zadávací dokumentace.
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