VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
VČETNĚ ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Název zakázky:

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických
disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ včetně dodávky
vzdělávacích pomůcek

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/07

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského
úřadu Zlínského kraje a dle Pravidel pro žadatele a příjemce
obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014 – 2020, verze 5; dle § 27 a § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Střední průmyslová škola Otrokovice
Tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
00128198
Mgr. Liborem Baselem, MBA
Otakar Pancner
739 488 494
pancner@spsotrokovice.cz

Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dotaz č. 2
V Příloze č.1 Návrh smlouvy je požadováno
„Každá část sady musí být v obsahovém souladu s moduly, které budou obsahem výuky
v jednotlivých blocích teoretické části (tzn. na každý jeden blok vzdělávání = jedna z částí sady
vzdělávacích pomůcek). Jednotlivé částí jednotlivých sad vzdělávacích pomůcek musí být
použitelné samostatně a nezávisle na ostatních částech ze sady.“
V námi nabízeném projektu se sada skládá z 5 částí. Čtyři části jsou samostatné a používají
se k realizaci výuky jednotlivých modulů (tzv. specifická část, část 1-4). Pátá část sady je
společná pro všechny moduly. Pro každý modul je potřeba vždy využít společnou část sady
plus konkrétní specifickou část sady.
Sada je tedy využita v těchto kombinacích:
sada část 1 + sada část společná
sada část 2 + sada část společná
sada část 3 + sada část společná
sada část 4 + sada část společná
Je takto postavená sada v souladu se zadáním Výzvy VZ/2018/2/07?

Odpověď na dotaz č. 2
Vámi uváděný příklad složení a využití sady není v souladu s dosavadním zněním
zadávacích podmínek předmětné výzvy k podání nabídek, avšak i s ohledem na Váš dotaz
přistupuje zadavatel ke změně zadávacích podmínek a to tak, jak je uvedeno níže.

Změna zadávacích podmínek

Na základě obdržených dotazů k vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel dospěl
k názoru, že je třeba upravit zadávací podmínky týkající se zejména přílohy č. 1 návrhu
smlouvy (způsob dodání sad výukových pomůcek, harmonogram plnění)

Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel posoudil dopad shora uvedené změny zadávacích podmínek a rozhodl o
přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 11. 2018, 12:00 hod.
V závislosti na shora uvedeném prodloužení lhůty se upravuje dokument Výzva k podání
nabídky a Příloha č. 1 - Návrh smlouvy. Oba upravené dokumenty jsou zveřejněny na
internetové adrese http://www.stavebnionline.cz/profil/spsotrokovice.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a změna zadávacích podmínek bude rovněž
uveřejněno na internetové adrese http://www.stavebnionline.cz/profil/spsotrokovice.
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