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Dodatečný dotaz č. 1 k veřejné zakázce - Zajištění služeb administrace,
odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému v oblasti
finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků
Dne 18. listopadu 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zajištění služeb
administrace, odborných služeb a publicity projektu Vytvoření jednotného systému
v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních
samosprávných celků“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako
otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne 17.10. 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ493487 a v TED-Evropský
věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 21.10. 2014 pod číslem 2014/S 202357301.
Znění dotazu uchazeče:
Nabídková cena – prosíme o vyjasnění, jak má být stanovena nabídková cena s DPH
u položky bod II. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY,
2. Odborné služby – realizace vzdělávacích kurzů, webinářů a dálkové podpory.
Odborná služba se týká akreditovaného vzdělávání, které je dle výkladu MPSV
a MF osvobozeno od DPH. Má být celá tato položka osvobozena od DPH nebo
jen její části?

Odpověď zadavatele
Při osvobození od daně se postupuje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, § 57, odst. 1, písm. d). Zde uvedená rekvalifikace je chápána ve smyslu
§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Osvobození od platby DPH lze uznat takovému uchazeči veřejné zakázky, který je
vymezen v § 108, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. a má akreditovaný
vzdělávací program Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tuto skutečnost doloží ve
své nabídce.
Osvobození od platby DPH se vztahuje na poptávané činnosti, které se týkají
výhradně akreditovaného vzdělávání nebo s ním úzce a nedělitelně souvisí.
V kapitole II. Zadávací dokumentace se tedy bude jednat o poptávané služby
uvedené v kapitolách 2.1., 2.2. a 2.3. a v kapitole VI. Zadávací dokumentace pak
odborné služby:
- OS příprava vzdělávacích kurzů,
- OS výroba studijních materiálů, materiálů pro lektory, pracovních karet a
dalších tiskovin,
- OS realizace vzdělávacích kurzů, webinářů a dálkové podpory.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že všechny dodatečné informace a odpovědi
zadavatele budou uveřejněny na Profilu zadavatele.
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