
DODATEČNÉ INFORMACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu, která nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Název veřejné 

zakázky: 

Druh zakázky: 

"Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava                

– Mariánské Hory" 

Služby 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa 

zadavatele: 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 
Chmelíková Hrabalová Iveta 

Telefon, fax: 599 459 268, 599 459 298 

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz  

 

 

V Ostravě dne 2015 – 02 – 23  

 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky tímto poskytuje 

dodatečné informace všem uchazečům o veřejnou zakázku.  

 

Dotaz č. 1: 

DPH cestovní služba. V zadávací dokumentaci je uveden způsob hodnocení nabídek, přičemž 

základním kritériem je nejnižší nabídková cena. V požadavcích na způsob a zpracování nabídkové ceny 

je uvedeno, že: Nabídkovou cenou pro hodnocení nabídek je průměrná konečná nabídková cena za 

jednoho účastníka (vč. DPH, pro neplátce bez DPH). 

DPH bude uvedeno pro ubyto vání, stravování a dopravu samostatně s ohledem na to, zda se jedná o 

základní nebo sníženou sazbu. Nabídková cena bude zpracována v členění dle čl. IV, odst. I Návrhu 

obchodních podmínek. V zadávací dokumentaci je také uvedeno, že: Budou hodnoceny pouze nabídky 

cestovních kanceláří, nikoli zprostředkovávajících cestovních agentur.  

Adaptační ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava – Mariánské Hory je cestovní službou, 

na kterou se vztahuje zvláštní režim zdanění popsaný v § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

Poskytovatel cestovní služby je povinen použít zvláštní režim, který spočívá zejména v odlišném 

stanovení základu daně. Dále podle § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH nesmí být na daňovém 

dokladu samostatně uvedeno DPH z přirážky a podle odst. 10 § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba nemá nárok na odpočet DPH z přirážky. Samostatným 

vyčíslením DPH z přirážky by tedy uchazeč porušil zákonné ustanovení a jelikož zákon neumožňuje 

zadavateli odpočet předmětné DPH, jeví se její vyčíslení jako irelevantní. Z výše uvedených důvodů a 

vzhledem k tomu, že budou hodnoceny pouze nabídky cestovních kanceláří, které podle tohoto zákona 

musí postupovat, se dotazujeme pro jednoznačný výklad, zdali je možné sjednotit veškeré formulace 

týkající se cenové nabídky na uvedení „včetně DPH“ (a samostatně DPH tedy neuvádět. 
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Odpověď č. 1: 

Jelikož rozhodujícím kritériem je konečná cena, pak je možné s ohledem na zvláštní režim samostatné 

DPH neuvádět.  

 

Dotaz č. 2: 

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace je uvedena specifikace stravování, bod 1.2. Veškeré stravování 

musí odpovídat obecně platným zdravotním a hygienickým právním předpisům. Dotazujeme se, zda se 

jedná o české nebo chorvatské obecně platné zdravotní a hygienické právní předpisy? V zadávací 

dokumentaci není specifikováno místo, kde má být strava podávána. Dotazujeme se tedy, kde má být 

strava účastníkům pobytu podávána? 

 

Odpověď č. 2: 

Při vaření se v Chorvatsku musí dodržovat chorvatské předpisy, konkrétní místo podávání strany není 

definováno a záleží na možnostech a nabídce dodavatele. 

 

 

Dotaz č. 3: 

V zadávací dokumentaci je uvedeno (bod 1) Ubytování kempového typu (mimo stanové ubytování) 

v oblasti Severní Dalmácie, součástí ubytovací jednotky musí být vlastní sociální zařízení.  

Vyčlenění konkrétní oblasti zadavatelem v rámci Chorvatské republiky se zdá diskriminační, čímž je 

omezen okruh potencionálních uchazečů. V konečném důsledku může zadavatel touto specifikací 

podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky. Máme za to, že zadavatel by měl být povinen 

zachovávat zásady transparentnosti, zákaz diskriminace, rovné zacházení s uchazeči a při stanovení 

předmětu zakázky zaměřit na účel plnění, nikoliv na konkrétní oblast v dané zemi. Vzhledem k výše 

uvedenému žádáme, neodůvodněné zúžení předmětu zakázky, rozšířit na celé Chorvatsko a zároveň 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek.  

 

Odpověď 3: 

Zadavatel se nedomnívá, že se jedná o neodůvodněné zúžení předmětu zakázky, s ohledem na 

vzdálenost a dobu jízdy ale zadavatel hodlá realizovat pobyt pro děti v oblasti Severní Dalmácie. 

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, v zájmu dětí a rodin, pro které je pobyt na 

adaptačním a ozdravném pobytu určen a o které se především jedná. S ohledem na plánování času  a 

dovolené má zadavatel zájem vybrat konkrétního poskytovatele s jeho nabídkou co nejdříve. 

 

 

 

Lucie Dziubová  

Referent odboru finančního ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 

  

 

 

 


