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Dodatečná informace č.1 k zadávací dokumentaci 
(ze dne 5. 6. 2015) 

 

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zajištění bezpečnosti 

mobilních zařízení a dat“ zadavatel vydává následující dodatečnou informaci k zadávací 

dokumentaci (resp. odpověď na dotaz uchazeče). Znění dotazu uchazeče je zvýrazněno červeně. 

 

Dotaz uchazeče ze dne 4. 6. 2015: Ve specifikaci předmětu dodávky je uvedeno 30 uživatelů. Lze 

předpokládat, že 1 uživatel = 1 zařízení nebo bude zařízení více? Pokud ano, kolik? 

 

Odpověď zadavatele: 1 uživatel = 1 zařízení. 

 

Dotaz uchazeče ze dne 4. 6. 2015: Je nutné dodržet rozdělení ceny – max. 145 000 Kč licence a 

implementace a max. 72 000 Kč maintenance? Nebo může např. maintenance přesáhnout 72 000 Kč 

bez DPH s tím, že celková cena nepřekročí 217 000 Kč bez DPH? 

 

Odpověď zadavatele: V souladu s čl. II., odstavec Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bod 2) je 

celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 217.000,00 Kč cenou nejvýše přípustnou. 
Pokud některý uchazeč nabídne cenu vyšší, bude nabídka z dalšího hodnocení vyřazena jako 

nabídka, která nesplnila požadavky zadavatele ve smyslu §76 odst. 1 zákona. Z uvedeného vyplývá, 

že zadavatel nestanovil jako maximální dílčí ceny (tj. cenu za licence + implementaci a cenu za 

maintenance). Není tedy nutné dodržet rozdělení ceny, ale nesmí být v součtu překročena celková 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uchazeči jsou povinni ocenit jednotlivé položky (viz položky na 

krycím listu nabídky) korektně, tj. nenadhodnotit, resp. nepodhodnotit některou z položek. Hodnotící 

komise bude v rámci posouzení nabídek posuzovat mimo jiné i to, zda nabídka neobsahuje v rámci 

některé položky mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a ve 

vztahu k nabídkám ostatních uchazečů. 
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Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že hodnotícím kritériem je celková nabídková cena (vč. DPH), tj. 

součet cena za poskytnutí práv užití dodaného software, cena za jeho implementaci, proškolení 

uživatelů a rozšířenou maintenance na 48 měsíců. 

 

Úplné znění doplňující informace č. 1 bude zasláno všem uchazečům, kteří byli vyzváni 

k podání nabídky, nebo požádali o zadávací dokumentaci a zároveň bude zveřejněno na profilu 

zadavatele a webových stránkách města Moravská Třebová. 

 

V Moravské Třebové dne 5. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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