Veřejná zakázka

Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk
Manager MPSV
Ev.č.: Z2017-033609

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

Vysvětlení (změna) zadávací dokumentace č. 4
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 2. 1. 2018 žádost dodavatele
o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí
přesné znění žádosti a připojuje k ní písemné vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.
Písemné vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění
žádosti, na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:
V ZD v čl. 6 - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny uvádí Zadavatel tabulku s
maximálním podílem dílčích částí na nabídkové ceně, přičemž Účastník nesmí překročit zde uvedený
poměr ve vztahu k celkové nabídkové ceně. Dle názoru Uchazeče tento princip neumožňuje stanovit
jiné než přesně uvedené podíly z celkové nabídkové ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy, přestože jsou tyto
dílčí podíly definovány jako maximální.
Např. v situaci, kdy dílčí nabídková cena za Převzetí bude odpovídat 4 % z celkové nabídkové ceny,
není možné dodržet maximální stanovený podíl u některé z ostatních dílčích částí celkové nabídkové
ceny.
Trvá Zadavatel na přesném rozdělení nabídkové ceny v poměru 5 % - 50 % - 40 % - 5 %, jak je
uvedeno v tabulce v článku 6 ZD?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na provedenou interní analýzu přistupuje ke změně zadávací
dokumentace. Zadavatel konkrétně mění níže uvedenou část článku 6 zadávací dokumentace, a to
následovně:
„Zadavatel za účelem vytvoření podmínek pro obdržení vzájemně porovnatelných nabídek a za
účelem rovnoměrného rozložení jednotlivých plateb za plnění předmětu veřejné zakázky závazně
stanovuje maximální podíl některých z dílčích cen specifikovaných v příloze č. 3 Závazného vzoru
Smlouvy ve vztahu k celkové nabídkové ceně, které účastník nesmí překročit. Zadavatel upozorňuje,
že překročení maximálního podílu těchto dílčích cen z nabídkové ceny účastníka bude mít za
následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.“

Dílčí část nabídkové ceny

Maximální podíl z nabídkové ceny

Cena za Převzetí dle položky (a) přílohy č. 3
Závazného vzoru Smlouvy

5%

Cena za poskytování služeb Podpory CA SDM a
Rozšířené podpory dle položky (b) přílohy č. 3
Závazného vzoru Smlouvy

45 %

V ostatních částech zůstává článek 6 zadávací dokumentace zachován.
Pro úplnost tedy zadavatel uvádí kompletně nové znění článku 6 zadávací dokumentace:
„Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení (dále také jen „účastník“) celkovou
nabídkovou cenu, resp. dílčí ceny doplnil do
-

tabulky obsažené v příloze č. 3 Závazného vzoru Smlouvy

-

čl. 8 přílohy č. 2 této zadávací dokumentace - Závazného vzoru Smlouvy

-

přílohy č. 3 této zadávací dokumentace Krycího listu nabídky.
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Ceny doplněné do jednotlivých dokumentů nemohou vykazovat vzájemné rozpory. Rozpory
v cenách doplněných do jednotlivých dokumentů mohou vést k vyloučení účastníka z další
účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že vyhrazené změny závazku nejsou předmětem
ocenění ze strany účastníků zadávacího řízení.
Zadavatel dále uvádí, že doplnění nulových cen, neocenění některých položek nebo jejich škrtnutí
může být posouzeno jako porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další
účasti v zadávacím řízení. Takový postup účastníka je možný pouze v limitech rozhodovací praxe, a
jakákoli nulová cena, neoceněná položka nebo škrtnutá položka má být účastníkem podrobně
odůvodněna, optimálně již v rámci nabídky. Zadavatel o akceptovatelnosti zdůvodnění rozhodne
v souladu s rozhodovací praxí.
Účastník není oprávněn v rámci příslušné položky nabídkové ceny kalkulovat náklady a činnosti, které
se vztahují k jiné položce, resp. oblasti plnění. Takové jednání účastníka může mít podle okolností
za následek vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku.
Ceny účastníka budou konečné a nejvýše přípustné se započtením veškerých dodávek, prací,
činností, rizik, nákladů, zisku či finančních vlivů po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková
cena může být měněna pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke
změně výše sazby daně z přidané hodnoty nebo výše zákonných poplatků, které se uplatňují
na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to za podmínek stanovených
v příloze zadávací dokumentace č. 2 – Závazný vzor Smlouvy.
V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu
veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných znalostí musel a měl vědět, že jsou
pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné. Při stanovení jednotkových nabídkových cen
musí vzít účastník v úvahu veškeré náklady (na dodávky i služby), jejichž vynaložení bude nezbytné
ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu.
Zadavatel za účelem vytvoření podmínek pro obdržení vzájemně porovnatelných nabídek a za
účelem rovnoměrného rozložení jednotlivých plateb za plnění předmětu veřejné zakázky
závazně stanovuje maximální podíl některých z dílčích cen specifikovaných v příloze č. 3
Závazného vzoru Smlouvy ve vztahu k celkové nabídkové ceně, které účastník nesmí překročit.
Zadavatel upozorňuje, že překročení maximálního podílu těchto dílčích cen z nabídkové ceny
účastníka bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dílčí část nabídkové ceny

Maximální podíl z nabídkové ceny

Cena za Převzetí dle položky (a) přílohy č. 3
Závazného vzoru Smlouvy

5%

Cena za poskytování služeb Podpory CA SDM a
Rozšířené podpory dle položky (b) přílohy č. 3
Závazného vzoru Smlouvy

45 %

Zadavatel má pro realizaci předmětu veřejné zakázky k dispozici pouze omezené rozpočtové
prostředky. Zadavatel si proto vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka
bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, avšak bude obsahovat celkovou nabídkovou
cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku, tj.
celkovou nabídkovou cenu vyšší, než 118.500.000,- Kč (slovy: sto osmnáct milionů pět set tisíc
korun českých) bez DPH, a takového účastníka vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.
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V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním
oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce identifikována.
Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji
doplňovat a vznést opakovaně. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka
účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem
zadávacího řízení zdůvodněna.
Za účelem vyloučení veškerých pochybností zadavatel uvádí, že za nabídku obsahující mimořádně
nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cenová nabídka, jejíž celková cenová úroveň bude
o více než 50 % nižší než průměrná cenová úroveň všech hodnocených nabídek (uvažovány budou
celkové ceny bez DPH). Tím však není dotčena možnost zadavatele postupovat dle § 113 ZZVZ
i v případě, že zadavatel shledá nabídkovou cenu některého z účastníků mimořádně nízkou ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky na základě jiných skutečností.“

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k provedení změn, které, byť teoreticky, mohou vést
k rozšíření okruhu možných dodavatelů, se v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro podání
nabídek prodlužuje, a to následovně:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum:

12. 3. 2018

Hodina: 10:00

Prodloužení lhůty pro podání nabídek bylo promítnuto i do opravného oznámení ve Věstníku
veřejných zakázek (VVZ), resp. do formuláře F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných
informací, které bylo dnes odesláno ke zveřejnění do VVZ.

V Praze dne 5. 1. 2018
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