V Přerově dne 28. 8. 2013
Věc
Dodatečné informace k výběrovému řízení č. 2

Zadavatel:
Základní škola Přerov, Želatovská 8
Přerov, 750 02, Přerov I-Město, Želatovská 8
IČ: 495 58 862
Výběrové řízení:
Výběrové řízení na sazbu a výrobu vzdělávacích a propagačních materiálů
propagujících technické a přírodovědné obory
Číslo zakázky: KUOK 73137/2013
V souladu se zadávacími podmínkami, poskytuje zadavatel dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem zájemcům,
kteří byli vyzváni k podání nabídky nebo kteří se zaregistrovali u osoby pověřené
zadavatelskou činností. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na www stránkách
poskytovatele dotace www.kr-olomoucky.cz/opvk a www stránkách zadavatele www.zszelatovska.cz.
Znění dodatečné informace:
1.
Zadavatel mění Zadávací dokumentaci, čl. 6 Posouzení nabídek, hodnotící kritérium
pro zadání zakázky a způsob zpracování nabídkové ceny takto:
Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Uchazeče, jehož nabídka
byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně
z účasti ve výběrovém řízení a o tomto vyloučení uchazeče informuje.
Základním hodnotícím kritériem zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V případě,
že nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky, bude nabídka
uchazeče vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:
Cena za sazbu a barevný tisk jedné strany formátu A4 bez DPH
DPH
Cena za sazbu a barevný tisk jedné strany formátu A4 vč. DPH
Cena za sazbu a barevný tisk 24 000 stran formátu A4 bez DPH
DPH
Cena za sazbu a barevný tisk 24 000 stran formátu A4
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Cena za 1 ks kroužkové vazby bez DPH
DPH
Cena za 1 ks kroužkové vazby vč. DPH
Cena za 1 600 ks kroužkové vazby bez DPH
DPH
Cena za 1 600 Ks kroužkové vazby vč. DPH
Cena za 1 ks CD (technická příprava a výroba CD – včetně vypálení obsahu,
polepu a kompletace CD) bez DPH
DPH
Cena za 1 ks CD (technická příprava a výroba CD – včetně vypálení obsahu,
polepu a kompletace CD) vč. DPH
Cena za 800 ks CD (technická příprava a výroba CD – včetně vypálení obsahu,
polepu a kompletace CD) bez DPH
DPH
Cena za 800 ks CD (technická příprava a výroba CD – včetně vypálení obsahu,
polepu a kompletace CD) vč. DPH

výroby
výroby
výroby
výroby

Nabídková cena celkem bez DPH
Samostatně DPH
Nabídková cena celkem vč. DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré finanční
náklady spojené s realizací zakázky.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu, jehož vzor je přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem
k vyřazení nabídky z hodnocení.
Podmínky překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
tzn. za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně
z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V návaznosti na výše uvedené poskytuje zadavatel upravenou Kupní smlouvu – změna
v čl. 5 Kupní cena a platební podmínky a upravený krycí list nabídky. Tyto upravené
dokumenty předloží uchazeči v rámci nabídky.
2.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 6. 9. 2013 do 10.00 hod. na adresu APC Consulting
s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, a to každý den lhůty od 9.00 hod. do 15.00 hod.,
poslední den lhůty do 10.00 hod

Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o., osoba pověřená
zadavatelskou činností

APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov I, Město, PSČ 750 02, IČ: 268 72 056

Přílohy
Krycí list nabídky
Obchodní podmínky – kupní smlouva
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