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K VÝZVĚ

veřejné zakázky malého rozsahu na služby vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem
Žamberk

VZ/002/2019/REUP
„Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy –
Žamberk“
KA02 Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk
1. Identifikační údaje o zadavateli
1.1. Základní údaje zadavatele
Subjekt:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Město Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
801 – územní samosprávný celek
00279846
CZ00279846

2. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem (zadávacích podmínek)
Zadavatel tímto během lhůty pro podání nabídek doplňuje a upřesňuje Výzvu k podání nabídky a prokázání
splnění způsobilosti výše uvedené veřejné zakázky zveřejněné dne 11. 4. 2019. Doplnění a upřesnění výzvy
se provádí na základě zaslaných připomínek poskytovatele dotace. Provedené úpravy a upřesnění výzvy
č. VZ/002/2019/REUP jsou vyznačeny červeně.
Článek 7.3. Výzvy Vzdělávání v oblasti procesního řízení
Byl zpřísněn požadavek na zaměstnance zadavatele (účastníky školení) na účasti na školeních:
 Na základě úspěšného absolvování školení v plném rozsahu, proškolením v oblastech specifikovaných
v obsahu jednotlivých kapitol a po úspěšném prověření nabytých znalostí a vědomostí, získá účastník
kvalifikaci dle tohoto stanoveného standardu. K získání kvalifikace může být účastník omluven
maximálně v rozsahu 1 dne nepřítomnosti na výuce. Den, kdy nebyl přítomen na školení, nahradí
účastník samostudiem.
Ostatní ujednání článku 7.3 výzvy zůstávají beze změny.
Článek 9.2. Výzvy Kritéria hodnocení nabídek, metoda hodnocení nabídek
Ve vzorci pro hodnocení doplňkových funkčních vlastností softwaru bylo doplněno číslo váhy v % tj. 20 %.
Dílčí hodnotící kritérium č. 2 „Funkční vlastnosti softwaru“
Vzorec pro hodnocení „Funkční vlastnosti softwaru“:
Počet bodů přidělených posuzované
nabídce v rámci tohoto kritéria

=

Hodnota posuzované nabídky
Hodnota maximální nabídky

x váha 20 %

Ostatní ujednání článku 9.2 výzvy zůstávají beze změny.
Článek 13 Výzvy Ostatní
V rámci vyhrazených práv a podmínek zadavatele došlo k upřesnění ustanovení, za jakých okolností je
zadavatel oprávněn zrušit veřejnou zakázku.
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a)
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku za podmínek uvedených v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, číslo vydání 9, kapitole 20.10. Za tímto účelem vydá
zadavatel písemné rozhodnutí o zrušení s uvedením důvodu pro zrušení. O zrušení zadávacího

řízení je zadavatel povinen písemně informovat do 3 pracovních dnů všechny účastníky veřejné
zakázky stejným způsobem jako uveřejnil výzvu a dále uveřejnit informace o zrušení veřejné
zakázky na portálu www.esfcr.cz.
Ostatní ujednání článku 13 výzvy zůstávají beze změny.
Zadavatel upřesňuje, že jsou dodavatelé povinni ve své cenové nabídce předložit podepsaný návrh smlouvy
o poskytování služeb včetně příloh. Dále tímto vysvětlením zadávací dokumentace dochází k upřesnění
textu návrhu Smlouvy o poskytování služeb. Doplnění a upřesnění návrhu smlouvy o poskytování služeb a
jejích příloh se provádí na základě zaslaných připomínek poskytovatele dotace. Provedené úpravy a
upřesnění návrhu smlouvy a přílohy č. 3 jsou vyznačeny červeně.
Článek V. bod 5/ Smlouvy o poskytování služeb
Byla upravena splatnost faktur z 30 dnů na 25 dnů.
Článek V. bod 9/ Smlouvy o poskytování služeb
Do bodu 9/ byl doplněn následující upřesňující text:
9/ Objednatel neumožní podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatnou se
považuje taková změna, která by umožnila účast jiných dodavatelů ve veřejné zakázce nebo by mohla
ovlivnit výběr dodavatele v původní veřejné zakázce; pokud by zadávací podmínky původní veřejné zakázky
odpovídaly této změně. Dále pokud by se měnila ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch
vybraného dodavatele nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu zakázky. Změnu smlouvy
s dodavatelem lze provést pouze v souladu s článkem 20.9.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci OPZ, číslo vydání 9.
Článek V. bod 12/ Smlouvy o poskytování služeb
Bod 12/ byl upřesněn následovně:
12/ Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena
sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na
zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců článku 20.9.1
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, číslo vydání 9 upravujících dodatečné plnění a
změnu původního plnění při odečtení služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny
realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.
Příloha č.3 Smlouvy o poskytování služeb Vzdělávání v oblasti procesního řízení, popis školení
Byl zpřísněn požadavek na zaměstnance zadavatele (účastníky školení) na účasti na školeních:


Na základě úspěšného absolvování školení v plném rozsahu, proškolením v oblastech specifikovaných
v obsahu jednotlivých kapitol a po úspěšném prověření nabytých znalostí a vědomostí, získá účastník
kvalifikaci dle tohoto stanoveného standardu. K získání kvalifikace může být účastník omluven
maximálně v rozsahu 1 dne nepřítomnosti na výuce. Den, kdy nebyl přítomen na školení, nahradí
účastník samostudiem.

Zadavatel poskytuje nové znění Návrhu smlouvy o poskytování služeb a nové znění přílohy
č. 3 Smlouvy o poskytování služeb Vzdělávání v oblasti procesního řízení, popis školení
s upraveným textem dle výše uvedeného.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé do cenové nabídky zapracovali nové upravené znění
návrhu smlouvy o poskytování služeb a nové upravené znění přílohy č. 3 smlouvy Vzdělávání
v oblasti procesního řízení, popis školení. Upravené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení
ZD.
Dále zadavatel upozorňuje na písařskou chybu ve vzoru čestného prohlášení o základní
způsobilosti. Opravenou přílohu č. 5 výzvy veřejné zakázky vzor Čestného prohlášení o základní
způsobilosti předkládáme v příloze (oprava je zvýrazněna červeně).

3. Lhůta pro podání nabídky
Zadavatel zároveň v souladu s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek:

15. 5. 2019

do 1400 hod.

Dále upozorňujeme, že veškeré vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou zveřejněny
na webových
stránkách
města,
profilu
zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil
Zadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb a https://www.esfcr.cz/.
Je povinností účastníka průběžně sledovat tyto odkazy.
Děkujeme za předložení nabídky.

V Žamberku, 26. 4. 2019

Za zadavatele:

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta města

Přílohy vysvětlení ZD:
Příloha č. 1 upravený Návrh smlouvy o poskytování služeb
Příloha č. 2 Příloha č.3 Návrhu smlouvy Vzdělávání v oblasti procesního řízení, popis školení
Příloha č. 3 opravený vzor Čestného prohlášení o základní způsobilosti

