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Doplňující informace k veřejné zakázce II
C121036

Číslo zakázky:
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.1085
EU peníze středním školám

Oblast podpory
Název zakázky:

Zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro Gymnáziu Kolín pro 9 osob
3.1.2013

Datum vyhlášení zakázky:

Gymnázium Kolín

Název zadavatele:

Žižkova 162, Kolín 3, 28031, ČR

Sídlo zadavatele:

486 65 819

IČ zadavatele:

Oprávněná osoba zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem
zadavatele/ PaedDr. Ivo Zachař
kontaktní osoba:
Ředitel školy
Mail: reditel@gkolin.cz
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Michael Kašpar
Manažer projektu
Mail: michael.kaspar@gkolin.cz
Tel: +420 602 125 682

Vážení,
vzhledem k tomu, že dne 14. 1. 2013 byla zadavateli doručena otázka Albionu Moravia
s.r.o. o doplňující informace k podmínkám výběrového řízení Zajištění jazykových kurzů
v zahraničí pro Gymnáziu Kolín pro 9 osob, doplňujeme dle poptávaných dotazů.

Zasíláme Vám na vědomí požadovanou informaci.

Znění dotazu:
Vážení, neradi a nechceme ani komplikovat Vaše výběrové řízení na zajištění jazykových
kurzů v zahraničí.
Musíme ale ještě jednou vznést zásadní připomínku k výběru Vašeho hodnotícího
kriteria, tj cena bez DPH.
Pokud se ovšem jedná o poskytnutí jazykových služeb v zahraničních jazykových školách,
které spadají ke službám v cestovním ruchu (zájezdy) dle par. 89 zákona č.235/2004 Sb.
je pro koncového odběratele DPH nezajímavé, jelikož si ho ani nemůže odečíst. Navíc pro
odvody FÚ se DPH stanovuje dle zvláštního režimu z rozdílu mezi nakoupenými a
prodanými službami až po uskutečnění služby. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že
toto DPH je pro odběratele nepoužitelné a na daňovém dokladu se ani neuvádí.
Pracujeme v tomto oboru již 20 let a byly jsme mezi prvními v ČR. Legislativu opravdu
dobře známe a zásadně ji respektujeme. Z našich zkušeností víme, že pokud Vám někdo
nabídne cenu bez DPH jako prostý odečet ceny s DPH mínus 21% DPH je to prostá
neznalost zákonů anebo spoléhá na to, že při konečném účtování Vám tuto cenu bez DPH
ani nesdělí (není to jeho povinnost) a bude diametrálně odlišná od ceny bez DPH, kterou
nabídne ve výběrovém řízení, přičemž Vy si to ani nebudete moct ověřit.
Žádáme Vás ještě jednou, zkonzultujte si tuto skutečnost s MŠMT, ale zejména na
MMR, které spravuje CK a ty jsou jediné oprávněné tuto službu poskytnout.
Pokud se přihlásí do výběrového řízení jazyková škola, která nemá koncesi CK a tudíž ani
není pojištěna proti úpadku, porušuje tím zákon o cestovním ruchu a rovněž i zákon o
DPH v cestovním ruchu.
Jelikož Vaše vyjádření k hodnotícímu kriteriu (tj.cena bez DPH) výrazně poškozuje firmy,
které respektuji zákony, jsme připraveni podniknout další kroky a to především z důvodů,

aby se tato situace již neopakovala, jelikož víme o jazykových školách a agenturách,
které již dlouhodobě zákon o cestovním ruchu obcházejí a vysílají občany ČR do
zahraničí, aniž by měly statut Cestovní kanceláře.

Odpověď:
Abychom předešli znevýhodnění některého z uchazečů a maximálně vyšli vstříc všem
účastníkům v rámci rovné a transparentní soutěže, rozhodli jsme se upravit hodnotící
kritérium pro veřejnou zakázku a zároveň prodloužit lhůtu pro podávání nabídek.
1) K dnešnímu dni se mění hodnotící kritérium:
Nabídková cena – 100%
Způsob hodnocení: Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, který zadavateli
nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH za zajištění všech
jazykových kurzů v zahraničí.
2) K dnešnímu dni se mění (prodlužuje) lhůta pro podání nabídek:
Ukončení 24. 1. 2013 do 12:00

V Kolíně dne 17. 1. 2013

PaedDr. Ivo Zachař, ředitel školy

