Dodatečné informace č. 1
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
1. Název veřejné zakázky
Zajištění nákupu techniky pro projekt OPVK Partnerská síť mezi univerzitami
a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu
CZ.1.07/2.4.00/31.0037
2. Zadavatel
Název subjektu:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

IdeaHELP, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
ing. Jan Šeda, ředitel
274 70 229
Neplátce
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
ing. Jan Šeda
jseda@ideahelp.cz
603 483 767, 465 676765

3. Identifikace projektu
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita:
7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název projektu:
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou
na environmentální techniky v chovu skotu
Zahájení projektu:
1.9. 2012
Ukončení projektu:
31.8. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - Kritéria hodnocení nabídky
Ve výzvě i zadávací dokumentaci je uvedena informace o kritériích hodnocení nabídky. Pro hodnocení
obsahové stránky nabídky je zde stanoveno jediné hodnotící kritérium, a tím je celková cena s DPH, neboť
zadavatel není plátcem DPH. Toto hodnotící kritérium má váhu 100 %.
Ve všech částech výzvy i zadávací dokumentace je to takto správně opakovaně uvedeno, že se jedná
o částku s DPH, pouze v jednom místě zadávací dokumentace na straně 10 v bodu 14. „Kritéria hodnocení
nabídky“ v části „Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky“ je v jedné větě řečeno, že je to částka
s DPH, a v téže větě je pak překlep a je zde uvedeno, že se jedná o částku bez DPH.
Níže uvádíme původní znění a opravené znění.
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Původní znění:
Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky:
1. Celková cena s DPH (váha kritéria 100%).
„Jediným kritériem je tedy celková cena s DPH, jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší
celkovou cenou Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění.“

Nové znění:
Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky:
1. Celková cena s DPH (váha kritéria 100%).
„Jediným kritériem je tedy celková cena s DPH, jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka s
nejnižší celkovou cenou Kč s DPH za realizaci předmětu plnění.“

Výše uvedené upřesnění nijak neovlivňuje průběh zadávacího řízení, neboť jak ve výzvě, tak i
v zadávací dokumentaci je opakované konstatováno, že kritériem hodnocení je cena v Kč s DPH. Z výzvy a
zadávací dokumentace je tedy více než zřejmé, že cena v Kč s DPH je jediným hodnotícím kritériem, a že
se ve výše uvedené větě jedná skutečně pouze o takzvaný překlep. Tato dodatečná upřesňující informace
je uveřejňována na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27470229 v první den běhu
výběrového řízení, přesněji řečeno současně se zveřejněním celé dokumentace výběrového řízení.
Na základě těchto skutečností konstatujeme, že tímto upřesněním nedochází k ovlivnění průběhu
tohoto řízení, a není tedy důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

v Žamberku dne 1.9.2012

ing. Jan Šeda

Digitálně podepsal ing. Jan Šeda
DN: c=CZ, o=IdeaHELP, o.p.s. [IČ 27470229],
ou=1, cn=ing. Jan Šeda,
serialNumber=P19132, title=ředitel
Datum: 2012.09.01 14:12:14 +02'00'
Ing. Jan Šeda
ředitel společnosti
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