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Veřejná zakázka - dodatečná informace:
„Programové vybavení a didaktické pomůcky pro projekt Zvyšování kvality
ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“
zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné
informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli
vyzváni k podání nabídky nebo požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.
Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách zadavatele:
http://www.sternberk.eu/verejne-zakazky/vypsaneverejnezakazky/3413-programovevybaveni-a-didakticke-pomucky-projektu-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-v-so-orpsternberk.html
Dotaz uchazeče:
V zadávacích podmínkách stanovujete maximální přípustnou cenu zakázky 272.000,-Kč bez
DPH, jako jediné hodnotící kritérium uvádíte nabídkovou cenu vč. DPH.
Zakázka je však dělena na 2 části, přičemž uvádíte, že je možné podat nabídku pouze pro
jednu z nich. Pro jednotlivé části VZ neuvádíte maximální přípustnou cenu. Chtěli bychom se
Vás tedy zeptat na hodnotící postup v případě, že podáme nabídku, jejíž celková hodnota
bude nejnižší, avšak v jedné z částí bude převyšovat nabídku konkurenční – kdy
konkurenční nabídka bude hypoteticky podána jen pro tu jednu část. Bude vítězem VZ
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou nebo bude mít každá část VZ samostatného
vítěze?
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Odpověď:
Cena 272 tis bez DPH není maximální přípustnou cenou zakázky, ale její předpokládanou
hodnotou.
Předpokládanou hodnotu zakázky uvádíme bez DPH a nabídkovou cenu, jako hodnotící
kritérium, včetně DPH, jelikož to takto stanovil poskytovatel dotace ve svých podmínkách.
Každá z částí veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, jak je uvedeno v článku
9 výzvy k podání nabídky.

S pozdravem

Ing. Stanislav Orság
(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Šternberka v souladu s ustanovením § 17 a § 18
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
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