Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Věc: Odpověď zadavatele č. 3 na dotazy k veřejné zakázce s názvem
„KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST MŠMT“,
evid. číslo v IS VZ US 60052533
Dotaz č. 1:
„Dobrý den, zasíláme dotaz ke zpracování nabídky, konktrétně ke stanovení
nabídkové ceny ve výběrovém řízení uveřejněném pod ev.č. v IS VZ US 60052533.
Požadujete vložení tabulky do nabídky dle bodu 5.ZD a současně vyplnění tabulky v
návrhu smlouvy v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Tyto tabulky nejsou totožné, jelikož
druhé zmiňované chybí řádek "Doručení cestovních dokladů zadavateli". Stanovení
celkové nabídkové ceny by bylo tedy dvojí. Prosím ujasněte, která z tabulek bude
určovat nabídkovou cenu.“
Dotaz č. 2:
„Jeste jednou jsem si chtel zkontrolovat konecne zneni zadani a bohuzel webovy
odkaz, který je uveden v treti odpovedi (poslední) není funkcni.
Stale mi totiz neni jasne, v jakem poctu se maji ceny uvest do tabulky v ZD a pak do
tabulky, která je ve smlouve.“

Odpověď:
Nabídkovou cenu budou určovat obě tabulky. Tabulka uvedená v bodě 5 zadávací
dokumentace bude vyjadřovat celkovou nabídkovou cenu, která bude předmětem
hodnocení. Tabulka v příloze č. 1 vzoru rámcové smlouvy vyjadřuje jednotkové ceny
za jednotlivé položky plnění.
Tabulky je nutné doplnit tak, aby celková cena za počet jednotek plnění v bodě 5
zadávací dokumentace byla v souladu s cenami za jednotky plnění v příloze č. 1 vzoru
rámcové smlouvy.
K položce "Doručení cestovních dokladů zadavateli" tabulky v bodě 5 zadávací
dokumentace při hodnocení nebude přihlíženo. Pokud některý z uchazečů tuto položku
v tabulce vyplní, hodnotící komise odečte nabídkovou cenu této položky z celkové
nabídkové ceny uchazeče.

Zadávací dokumentace, vzor rámcové smlouvy a odpovědi na dotazy uchazečů jsou
uveřejněny na stránkách zadavatele:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/aktualne-zahajena-zadavaci-rizeni

pod odkazem „Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku "Komplexní
zajištění zahraničních pracovních cest MŠMT“.
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