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Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5
K nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: „Vytvoření
interaktivní kardiologické výukové platformy včetně e-learningu“, Vám v souladu s § 49
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“),
sdělujeme následující dodatečné informace č. 5:
Dotaz č. 1:
Co znamená podmínka uvedená v čl. 3 zadávací dokumentace, že nabídky uchazeče (návrh
smlouvy) nesmí obsahovat ustanovení, které by znevýhodňovalo zadavatele? Uveďte prosím
konkrétní příklady. Znamená to například, že uchazeč nesmí v návrhu smlouvy stanovit smluvní
úrok z prodlení či smluvní pokutu? Může například uchazeč ve smlouvě vymezit odpovědnost za
vady a nároky z odpovědnosti za vady či se jedná rovněž o ustanovení, které by znevýhodňovalo
zadavatele?
Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotaz a z důvodu zachování právní jistoty, zadavatel upravuje znění
věty druhé čl. 3 zadávací dokumentace takto:
Nabídka uchazeče musí respektovat dále stanovené obchodní podmínky:
Dotaz č. 2:
Pochopil uchazeč správně, že podle zadávací dokumentace budou na objednávku pouze překlady,
jinak se bude postupovat dle konkretizovaného harmonogramu, který bude součástí návrhu
koncepčního řešení?
Odpověď:
V části zakázky „vytvoření e-learningového modulu“ budou překlady probíhat na základě ad hoc
objednávek v souladu se zadávací dokumentací, zbylá část bude probíhat dle konkretizovaného
detailního závazného harmonogramu předávání prací, který musí být v souladu Harmonogramem
prací uvedeným v zadávací dokumentaci.
V části zakázky „vytvoření interaktivní kardiologické výukové platformy“ budou překlady probíhat
na základě detailního závazného harmonogramu předávání prací, který musí být v souladu
Harmonogramem prací uvedeným v zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 3:
V článku 9.1. zadávací dokumentace je uvedeno, že nabídka uchazeče musí obsahovat návrh kupní
smlouvy. Uchazeč se domnívá, že se jedná o chybu v psaní, neboť na jiným místech zadávací
dokumentace se hovoří o návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč proto předpokládá, že nabídky uchazeče
musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:
Ano, uchazeč bude v rámci své nabídky předkládat návrh smlouvy o dílo.
Zadavatel opravuje slova „kupní smlouvy“ v první větě čl. 9.1. zadávací dokumentace na slova
„smlouvy o dílo“ .
Dotaz č. 4:
Lze v návrhu smlouvy o dílo uvést, že se smlouva uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2014? Pokud
nikoliv, jak má být vymezeno trvání smlouvy?
Odpověď:
Ano, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014.
Dotaz č. 5:
Musí uchazeč použít logo OP VK na návrhu smlouvy o dílo či na jiném dokumentu v nabídce (v
článku 3. zadávací dokumentace je totiž uvedeno, že objednatel musí dodržovat pravidla publicity
OP VK ve všech smlouvách vztahujících se k veřejné zakázce)?
Odpověď:
Ano, uchazeč musí splnit tzv. „minimum povinné publicity OP VK“. Tuto povinnost naplní
uvedením základního logolinku OP VK na všech relevantních dokumentech. Daný minimální
logolink je totožný s logolinkem uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace a obsahuje tyto
komponenty:
a) logo ESF s textem „evropský sociální fond v ČR“
b) logo Evropské unie s textem „EVROPSKÁ UNIE“
c) logo MŠMT s textem „MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY“
d) logo OP VK s textem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
e) povinné sdělení (slogan) „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“
Dotaz č. 6:
Z jakých důvodů byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 27.8.2012?
Odpověď:
Veřejná zakázka byla vyhlášena za účinnosti zákona do 31.3.2012. Oznámení o zakázce bylo
v souladu se zákonem odesláno elektronicky do ISVZ US (dnes Věstník veřejných zakázek),
přičemž byl v oznámení uveden i zákonný požadavek uveřejnění veřejné zakázky v Úředním
věstníku Evropské unie (TED). Vzhledem k zřejmě technickým problémům, nikoliv na straně
zadavatele, ale zřejmě provozovatele Věstníku veřejných zakázek, nedošlo k uveřejnění předmětné
veřejné zakázky v TED. Proto vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj doporučení, kterým se
zadavatel řídil, tj. prodloužil o nových 52 dnů lhůtu pro podání nabídek.
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