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Nákup didaktické a výpočetní techniky pro realizaci projektů OPVK na
Obchodní akademii Olomouc
Olomouc, 17. 7. 2012

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám v souladu s metodikou OP VK
Dodatečná informace zadavatele
V souladu s postupy zadávání zakázek při pořizování dodávek z prostředků finanční podpory OP VK dle Příručky
pro příjemce zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí
žádosti dodavatele.
I) Dodatečná informace, kterou dochází k upřesnění ohodnocení položkového rozpočtu
Uchazeč podrobně specifikuje a ocení všechny položky uvedené v příloze č. 5 „Položkový rozpočet“. Uchazeč
musí dodržet závaznou strukturu a formu této přílohy. Uchazeč nesmí měnit strukturu rozpočtu (přidávat,
ubírat položku, měnit popis položky danou zadavatelem). Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré nutné a
související náklady, spojené s řádnou a úplnou realizací veřejné zakázky (včetně např. záruky, servisu, dopravy
aj.). Nutné a související náklady spojené s řádnou a úplnou realizací zakázky musí být zohledněny v cenách
jednotlivých položek uvedených v příloze č. 5.
II) Dodatečné informace, kterou dochází k upřesnění dodávky
Zadavatel nepřipouští žádná variantní řešení dodávky.
III) Dodatečná informace, kterou dochází ke změně popisu hodnotícího kritéria 2. Délka záruky
Původní znění (kap. 8.Hodnotící kritéria, způsob hodnocení)
2. Délka záruky – hodnotící komise bude hodnotit záruku na dodávku jako celek, tj. za kompletní dodávku
(A+B+C) bez rozdílu termínu dodání. Zadavatel stanovuje minimální délku záruky na kompletní dodávku v délce
36 měsíců a maximální délku záruky 72 ode dne protokolárního předání jednotlivých částí dodávky. Délka záruky
bude uvedena v měsících a pro hodnocení bude použit údaj uvedený na „Krycím listu nabídky“.
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Nové znění
2. Délka záruky – hodnotící komise bude hodnotit záruku na dodávku jako celek, tj. za kompletní dodávku
(A+B+C) bez rozdílu termínu dodání. Zadavatel stanovuje minimální délku záruky na kompletní dodávku v délce
24 měsíců a maximální délku záruky 72 ode dne protokolárního předání jednotlivých částí dodávky. Délka záruky
bude uvedena v měsících a pro hodnocení bude použit údaj uvedený na „Krycím listu nabídky“.

IV) Dodatečná informace, kterou dochází ke změně termínu plnění
Původní znění (kap. 7.Termín a místo plnění)
Zadavatel stanovuje závazné termíny dodání pro jednotlivé části plnění takto:
Část plnění A: v týdnu
6. 8. 2012 - 10. 8. 2012
Část plnění B: v týdnu
27. 5. 2013 - 31. 5. 2013
Část plnění C: v týdnu
6. 8. 2012 - 10. 8. 2012
Pozdější termín dodávek bude zadavatel považovat za nedodržení zadávacích podmínek, které bude mít za
následek vyřazení a vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.
Místem plnění je adresa zadavatele: Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc.
Nové znění
Zadavatel stanovuje závazné termíny dodání pro jednotlivé části plnění takto:
Část plnění A: v týdnu 20. 8. 2012 - 24. 8. 2012
Část plnění B: v týdnu
27. 5. 2013 - 31. 5. 2013
Část plnění C: v týdnu 20. 8. 2012 - 24. 8. 2012
Pozdější termín dodávek bude zadavatel považovat za nedodržení zadávacích podmínek, které bude mít za
následek vyřazení a vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.
Místem plnění je adresa zadavatele: Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc.
V) Dodatečná informace, kterou dochází ke změně lhůty pro podání nabídek
Zadavatel se rozhodl na základě těchto předchozích změn, aby zachoval zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a stanovil nový termín (včetně času) pro
předkládání nabídek.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 2. srpna 2012 v 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek:
Obchodní akademie Olomouc,
tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc
Nabídky se podávají na adrese zadavatele – Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, Olomouc u paní
Heleny Gajdové (tel. 585 205 938), popřípadě na sekretariátu školy (tel. 585 205 911) v pracovní dny od 9 do 12
hodin. Poslední den lhůty (2. 8. 2012) do 10 hodin.
Ing. Jan Weigel
zástupce administrátora VŘ
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