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1. Preambule
1.1 Vymezení zadávacího řízení dle zákona
Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení
§ 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako
„zákon“), kdy předmětem veřejné zakázky jsou služby dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona.
Tato veřejná zakázka je na základě rozhodnutí zadavatele zadávána formou zjednodušeného
podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a násl. zákona.
Účelem tohoto zadávacího řízení pro daný a níže specifikovaný předmět veřejné
zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele (účastníka), se kterým bude uzavřena příslušná
smlouva, resp. příslušné smlouvy, na plnění předmětu této veřejné zakázky.
1.2 Pojmy a znění Zadávací dokumentace
Tento dokument slouží jako Zadávací dokumentace a je souborem dokumentů, údajů,
požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky (dále
také jen „Zadávací dokumentace“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
(dále také jen „nabídka“). Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků,
v rámci tohoto zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Zadávací
dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez
výhrad veškeré podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných
dodatků (dodatečných informací) k zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník
(dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a
bude se jimi plně řídit. Pokud účastník (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované
informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací
dokumentaci a stanoveným zadávacím podmínkám (a to zejména i přes případnou výzvu
zadavatele k vysvětlení, objasnění, či doplnění nabídky, pokud ji zadavatel dotčenému
dodavateli (účastníkovi) zašle ve smyslu ustanovení § 46 zákona), může to mít za
důsledek vyřazení jeho nabídky a následné možné vyloučení ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele (účastníka) k zadávacím
podmínkám tohoto zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada
může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
Pojem „dodavatel“ používaný v této Zadávací dokumentaci má význam definovaný
příslušným ustanovením zákona, zejména ve smyslu definovaném v ustanovení § 5 zákona, a
má být vykládán v kontextu příslušného ustanovení zákona. Stejně tak budou vykládány
veškeré další pojmy uvedené v § 28 zákona.
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V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou rozhodující údaje
uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici ve významu
pojmů používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
1.3 Oznámení o zahájení zadávacího řízení a uveřejnění zadávacího řízení
Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 zákona okamžikem, kdy
zadavatel uveřejnil výzvu k podání nabídek podle ustanovení § 214 zákona na profilu zadavatele.
Toto
zadávací
řízení
bylo
uveřejněno
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.

na

profilu

zadavatele:

2. Identifikační údaje zadavatele a dalších osob
2.1 Identifikace centrálního zadavatele
Zadavatel:
právní forma:
se sídlem:
IČ/DIČ:
zastoupen:
tel.:

Město Kostelec nad Orlicí
územní samosprávný celek
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968/CZ00274968
Františkem Kinským, starostou města
+420 494 337 111

2.2 Identifikace osoby zastupující zadavatele
V souladu s ustanovením § 43 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských
činností v rámci tohoto zadávacího řízení následující pověřenou osobu:
sídlem:
IČ/DIČ:
zastoupen:

Profesionálové, a.s.
Hradec Králové, Haškova 1714, PSČ 500 02
28806123/CZ28806123
Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Janem Jarošem, členem představenstva

Zástupce zadavatele zajišťuje na straně zadavatele též komunikaci dle čl. 2.5 této
Zadávací dokumentace a je dále zároveň kontaktní osobou dle č. 15 této Zadávací
dokumentace.
2.3 Informace o centrálním zadávání
Centrální zadavatel identifikovaný v čl. 2 odst. 2.1 této Zadávací dokumentace realizuje
tímto zadání této veřejné zakázky, a to veřejné zakázky na služby blíže specifikované v čl. 4
této Zadávací dokumentace.
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Veřejná zakázka bude zadávána formou tzv. centralizovaného zadávání s tím, že
centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku z části na účet
svůj ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 zákona, a dále na účet Pověřujících zadavatelů ve
smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona. Pověřujícími zadavateli, na jejichž účet je
zadávána tato veřejná zakázka, jsou následující právnické osoby či organizace zřizované
Městem Kostelec nad Orlicí a dále i obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí:
Pověřující zadavatelé
Obec Albrechtice nad Orlicí
Město Borohrádek
Městys Častolovice
Obec Čestice
Městys Doudleby nad Orlicí
Obec Hřibiny - Ledská
Obec Chleny
Obec Kostelecké Horky
Obec Lípa nad Orlicí
Obec Žďár nad Orlicí
Dům dětí a mládeže
Kostelec nad Orlicí
Základní umělecká škola F. I.
Tůmy
Mateřská škola Kostelec
nad Orlicí, Krupkova 1411
Mateřská škola Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987
Městské lesy Kostelec nad
Orlicí, spol. s r.o.
Regionální turistické a
informační centrum, o.p.s.
SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN

Sídlo
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Husova 240, 517 24 Borohrádek
Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Čestice 94, 517 50 Kostelec nad Orlicí
Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Hřibiny 11, 517 41 Hřibiny – Ledská
Chleny 68, 517 45 Chleny
Kostelecké Horky 58, 51741 Kostelec nad Orlicí
Lípa nad Orlicí 23, 517 23 Týniště nad Orlicí
Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí

IČ
00579106
00274739
00274780
00274828
00274909
00579271
00274917
00274984
00275077
00275565

Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí

71230424

Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

71230432

Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

75015641

Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí

75016125

Chaloupkova 1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí

25945980

I. J. Pěšina 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí

26011531

Palackého nám. 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí

46459731

(dále jen „Pověřující zadavatelé“)
Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé budou následně s vybraným dodavatelem
uzavírat za podmínek vzešlých ze zadání této veřejné zakázky smlouvy o poskytování
požadovaných služeb blíže specifikovaných v těchto zadávacích podmínkách. Pakliže se v
Zadávací dokumentaci vyskytuje pojem zadavatel, resp. zadavatelé, má se na mysli centrální
zadavatel a pověřující zadavatelé v rámci centrálního zadávaní, není-li výslovně stanoveno jinak.
2.4 Předběžné tržní konzultace
Zadavatel uvádí, že Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly
výsledkem předběžné tržní konzultace, resp. že v rámci přípravy zadávacích podmínek
nevedl s příslušnými odborníky žádné předběžné tržní konzultace.
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2.5 Označení osoby odlišné od zadavatele vypracovávající část Zadávací
dokumentace
Zadavatel dále uvádí, že žádnou část Zadávací dokumentace nevypracovala osoba
odlišná od zadavatele ve smyslu § 36 odst. 4 zákona.
Zadávací dokumentace byla vypracována zadavatelem a na základě jeho podkladů a
pokynů, a to v součinnosti se společností Profesionálové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem:
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.
3. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje „E-ZAK, verze 4“ (dále jen „elektronický nástroj E-ZAK“)
dostupného na https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Veškeré úkony
v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo
jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemností nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem
přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva či nikoliv.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém
nástroji E-ZAK.
Další informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
tohoto elektronického nástroje jsou dostupné v Uživatelské příručce pro dodavatele sytému
E-ZAK, která je dostupná a ke stažení i na profilu zadavatele (tj.
https://zakazky.kostelecno.cz).
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů
uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického
nástroje je možné využít uživatelskou podporu provozovatele předmětného elektronického
nástroje, a to na tel.: +420 538 702 719 či na e-mailu: podpora@ezak.cz v pracovních dnech
vždy od 8:00 do 17:00.

6

Veřejná zakázka:
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí,
právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“

4. Předmět veřejné zakázky
4.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování požadovaných služeb
s jedním dodavatelem (účastníkem), který se v rámci provedeného hodnocení umístí na
prvním nejlépe hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových
telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění
je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb.
Poskytováním telekomunikačních služeb se rozumí zejména poskytování
telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně:
zajištění mobilních hlasových služeb;
zajištění pevných (fixních) hlasových služeb;
zajištění služby virtuální telefonní ústředny;
zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“);
zajištění mobilních datových služeb;
maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby;
zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel;
zajištění možnosti dodávky a obměny koncových zařízení;
zabezpečení zákaznické podpory.
Centrální zadavatel požaduje zachování stávajících mobilních a fixních telefonních čísel
a zajištění tzv. přenositelnosti telefonních čísel.
Přehled provozovaných mobilních služeb (SIM) a fixních služeb (FIX) dle stavu
k 10/2018:
Název subjektu
SIM
FIX
Město Kostelec nad Orlicí vč. organizačních složek
128
68
Obec Albrechtice nad Orlicí
9
0
Město Borohrádek
35
0
Městys Častolovice
15
0
Obec Čestice
41
0
Městys Doudleby nad Orlicí
7
0
Obec Hřibiny - Ledská
5
0
Obec Chleny
14
2
Obec Kostelecké Horky
2
0
Obec Lípa nad Orlicí
6
0
Obec Žďár nad Orlicí
2
0
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
4
0
Základní umělecká škola F. I. Tůmy
2
1
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Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
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4
7
11
1
7

0
0
0
1
0

Centrální zadavatel uvádí, že celkový počet SIM karet a fixních čísel není konstantní a
během doby plnění může být dle aktuální potřeby bezplatně měněn.
Centrální zadavatel nepožaduje (kromě dvou fixních linek na podatelně městského
úřadu, viz dále) přímý hlasový provoz na nebo z fixních linek, telefonní hovory budou
uskutečňovány z mobilních čísel a příchozí hovory budou z fixních linek přesměrovány na
mobilní číslo.
Dodavatel (účastník) se zavazuje zajistit rozsah pokrytí Služby, a to hlasové služby
signálem sítě dodavatele (účastníka) zahrnujícího pokrytí minimálně 97 % populace na území
České republiky. Není-li v rámci služeb telefonie u některého z pověřujících zadavatelů
pokryto požadované území (sídla, pracoviště) signálem vybraného operátora, vyhrazuje si
tento zadavatel nepřistupovat do smluvního vztahu s vybraným dodavatelem (účastníkem).
Veškeré níže uvedené technické podmínky a požadavky na poskytování plnění této
veřejné zakázky, představují minimální úroveň rozsahu poskytovaných služeb, která musí být
dodavatelem (účastníkem) dodržena a zajištěna po celou dobu trvání smlouvy.
Zadavatel připouští možnost nabídky cenově zvýhodněných mobilních služeb pro
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, případná cenová nabídka nebude předmětem
hodnocení této veřejné zakázky.
4.2 Technická specifikace a požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky
1. POŽADOVANÉ MOBILNÍ HLASOVÉ TARIFY
Dodavatel (účastník) nabídne ceny za požadované služby (a to vyplněním Přílohy č. 1
této Zadávací dokumentace, - Soupis služeb), které budou stanoveny pro tři dále
specifikované tarify. V případě, že SIM bude používána jen část měsíce (např. aktivace v
průběhu měsíce nebo odpojení na prázdniny apod.), zadavatel požaduje, aby dodavatel
(účastník) účtoval poměrnou částku měsíční paušální platby za tarif.
1a) TARIF BEZ VOLNÝCH MINUT, SMS A MOBILNÍCH DAT
Hlasový tarif bez volných minut a SMS, v jehož rámci se nepřipouští žádné volné
minuty ani volné SMS či jiné volné jednotky pro SIM karty. Bude hrazen pouze rozsah
poskytnutých služeb oceněných jednotkovými cenami příslušné služby + měsíční paušální
poplatek spojený s tarifem.
U vnitrostátního volání (kategorie volání do sítí mobilních operátorů a volání do
standardně tarifikovaných pevných sítí) je vyžadována jednotná minutová sazba.
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V rámci uvedeného tarifu budou garantovány jednotkové ceny (paušál a jednotná
minutová sazba) uvedené dodavatelem (účastníkem) do Přílohy č. 1 této Zadávací
dokumentace, tj. Soupisu služeb.
Centrální zadavatel dále požaduje, aby dodavatel (účastník) ve své nabídce nabídl a
uvedl účtování hovorů tak, že první minuta odchozího hovoru bude účtována jako celá
minuta a poté po vteřinách s tím, že cena každé vteřiny bude vždy rovna 1/60 ceny
odchozího hovoru za minutu.
V nabídce hlasového tarifu dodavatele (účastníka) nebudou služby dodavatele
účtovány v závislosti na časovém rozmezí (ve špičce, mimo špičku apod.). Dodavatel
(účastník) je povinen uvádět v cenové nabídce (v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, tj.
Soupisu služeb) jen jednu jednotkovou cenu volání pro celé časové pásmo.
1b) TARIF S NEOMEZENÝM VNITROSTÁTNÍM PROVOZEM BEZ MOBILNÍCH DAT
V rámci tarifu s neomezeným vnitrostátním provozem centrální zadavatel požaduje
jednotnou paušální měsíční cenu tarifu za neomezené vnitrostátní volání a vnitrostátní SMS,
nad rámec ceny tarifu bude zadavatel hradit pouze rozsah dalších odebraných služeb
oceněných jednotkovými cenami poskytovatele jako např. MMS, speciální barevné linky atd.,
a to v běžně nabízených ceníkových sazbách daného mobilního operátora. Součástí tohoto
tarifu nejsou mobilní data.
V rámci uvedeného tarifu bude garantována nabídková cena uvedená dodavatelem
(účastníkem) do Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb po celou dobu
platnosti smlouvy.
1c) TARIF S NEOMEZENÝM VNITROSTÁTNÍM PROVOZEM S MOBILNÍMI DATY
V rámci tarifu s neomezeným vnitrostátním provozem centrální zadavatel požaduje
jednotnou paušální měsíční cenu tarifu za neomezené vnitrostátní volání a vnitrostátní SMS,
nad rámec ceny tarifu bude zadavatel hradit pouze rozsah dalších odebraných služeb
oceněných jednotkovými cenami poskytovatele jako např. MMS, speciální barevné linky atd.,
a to v běžně nabízených ceníkových sazbách daného mobilního operátora. Součástí tohoto
tarifu jsou mobilní data v měsíčním objemu 150 MB.
V rámci uvedeného tarifu bude garantována nabídková cena uvedená dodavatelem
(účastníkem) do Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb po celou dobu
platnosti smlouvy.
2. POŽADOVANÉ FIXNÍ (PEVNÉ) HLASOVÉ SLUŽBY
Centrální zadavatel požaduje na dodavateli zapojení telefonních čísel pevných linek do
VPN a nad těmito čísly zřídit funkce virtuální telefonní ústředny.
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Centrální zadavatel požaduje zabezpečení 2 stolních telefonních přístrojů (pro
podatelnu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985, 51741 Kostelec nad
Orlicí) s tlačítkovou klávesnicí a sluchátkem s možností funkce přepojování příchozích hovorů
(s použitím zkrácených voleb v rámci virtuální telefonní ústředny, viz bod 4.) na telefonní
čísla zadavatele. Oba telefony budou mít sdílené pevné telefonní číslo pro příchozí, a pokud
je to technicky možné, i odchozí hovory. V případě probíhajícího hovoru na jednom
z přístrojů bude možné se dovolat na přístroj druhý. Telefony budou propojeny s virtuální
telefonní ústřednou samostatnou internetovou přípojkou (nebo ekvivalentní technologií)
zajišťovanou dodavatelem. V případě nemožnosti použití stávajících telefonních přístrojů
(pozn. 2 ks Cisco SPA504G) nese náklady na pořízení příslušného hardware, který zajistí
požadované funkce, dodavatel.
Z výše poptávaných 2 stolních telefonních přístrojů bude možné provozovat pouze
hovory v rámci VPN. Odchozí hlasový provoz mimo VPN nebude možný.
Ostatní telefonní čísla pevných linek budou sloužit pouze pro příjem hovorů od
volajících s nastaveným přesměrováním hovorů na mobilní čísla zadavatele rámci virtuální
telefonní ústředny.
3. ZŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ VIRTUÁLNÍ PRIVÁTNÍ SÍTĚ (VPN)
Centrální zadavatel požaduje na dodavateli propojit všechna telefonní čísla zadavatelů
(fixní i mobilní) spadající pod tuto VZ do jedné virtuální sítě (VPN). Centrální zadavatel
požaduje nulové zřizovací poplatky a zřízení VPN do 30 dnů po podpisu smlouvy. Zároveň
volání v rámci VPN bude bezplatné pro všechna telefonní čísla zadavatelů a pro neomezený
objem volání v rámci VPN.
Měsíční paušální poplatky za používání služby VPN zadavatel požaduje v maximální výši
1,- Kč bez DPH / telefonní číslo / měsíc.
Dodavatel (účastník) uvede návrh ceny za používání této služby do Přílohy č. 1 této
Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb.
4. VIRTUÁLNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Dodavatel (účastník) zřídí zadavateli do 30 dnů po podpisu smlouvy bez zřizovacích
poplatků službu virtuální telefonní ústředny, která bude technicky provozována
dodavatelem. Do této ústředny budou zapojena všechna telefonní čísla Zadavatele.
Dodavatel (účastník) umožní zadavateli nepřetržitý vzdálený přístup přes webové rozhraní k
nastavení funkcionalit virtuální telefonní ústředny.
Zadavatel vyžaduje následující minimální funkcionality:
trvalé přesměrování příchozího hovoru z kteréhokoli tel. čísla zadavatele na jiné tel.
číslo zadavatele;
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uživatelské přesměrování příchozích hovorů prostřednictvím speciálního příkazu;
zkrácené volby (klapky) pro volání mezi telefonními čísly zadavatele;
možnost nastavení vyzvánění příchozího hovoru na více telefonních číslech;
přesměrování příchozího hovoru na telefonní číslo zadavatele v případě následujících
událostí: nedostupnost telefonního čísla, uplynutí určité doby vyzvánění nebo odmítnutí
hovoru uživatelem.
Dodavatel (účastník) uvede návrh ceny za používání této služby do Přílohy č. 1 této
Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb.
5. HLASOVÝ ROAMING
Centrální zadavatel požaduje možnost aktivace a deaktivace roamingu na všech
užívaných SIM kartách, jeho zapojení a vypojení během lhůty 2 hodin na žádost kontaktní
osoby zadavatele, nejdéle však do 24 hodin od přijetí požadavku.
6. MOBILNÍ DATOVÉ SLUŽBY
Centrální zadavatel požaduje, aby u všech SIM karet byla aktivace datových služeb
volitelně nastavitelná a aby veškeré datové služby byly u nově aktivovaných SIM standardně
deaktivovány, vyjma SIM s neomezeným tarifem a daty. Dodavatel (účastník) předloží popis
rozsahu a technických parametrů celého portfolia svých datových služeb.
Centrální zadavatel požaduje poskytování 5 základních typů datových mobilních služeb
za fixní měsíční paušální platbu, dodavatel (účastník) nabídne tyto vybrané typy služeb:
6a): mobilní datový přenos s měsíčním FUP ne nižším než 500 MB,
6b): mobilní datový přenos s měsíčním FUP ne nižším než 1 GB,
6c): mobilní datový přenos s měsíčním FUP ne nižším než 2 GB,
6d): mobilní datový přenos s měsíčním FUP ne nižším než 5 GB,
6e): mobilní datový přenos s měsíčním FUP ne nižším než 10 GB,
Zadavatelé požadují neomezené připojení ke všem službám Internetu v rámci
mobilních sítí na území ČR, vždy s maximální rychlostí přenosu dat dle místně dostupné
technologie sítě bez umělého omezení maximální rychlosti dodavatelem v jeho systémech.
Po vyčerpání stanoveného objemu dat mobilních datových služeb bude služba omezena
pouze dočasným snížením rychlosti datového připojení v daném zúčtovacím období.
Možnost dokoupení dodatečných balíčků dat v rámci jednotlivých měsíců bude možná, ale
ve výchozím stavu vypnutá.
U všech výše uvedených vybraných typů služeb bude v nabídce přesně specifikováno, o
kterou službu z celého portfolia datových služeb dodavatele (účastníka) se jedná, a zároveň
dodavatel (účastník) uvede popis technických parametrů nabízených služeb, a to minimálně s
uvedením následujících údajů:
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rychlosti download/upload
geografické pokrytí území a populace
FUP (resp. bez FUP) a princip fungování FUP a fungování datových přenosů po
vyčerpání FUP
Dodavatel (účastník) uvede návrh ceny za používání této služby do Přílohy č. 1 této
Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb.
Centrální zadavatel požaduje možnost úplného zamezení datových přenosů u
vybraných jednotlivých uživatelů jak na území ČR, tak i v zahraničí při roamingu. Tuto
funkcionalitu popíše dodavatel (účastník) ve své nabídce.
Zadavatel požaduje možnost nastavení pevné veřejné IPv4 adresy ke kterémukoli
datovému tarifu. Nyní se tento požadavek týká 4 ks SIM karet zadavatele.
Zadavatel je oprávněn tento počet v průběhu plnění měnit dle svých komunikačních potřeb.
Dodavatel (účastník) uvede návrh ceny za používání této služby do Přílohy č. 1 této
Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb.
7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
Centrální zadavatel požaduje možnost bezplatné aktivace (resp. deaktivace) a
používání níže uvedených doplňkových služeb na všech využívaných telefonních číslech
(myšleno hlasových, není-li uvedeno jinak):
a) identifikace volajícího;
b) konferenční hovory;
c) přesměrování na jiný mobilní telefon;
d) přesměrování do hlasové schránky;
e) SMS notifikace zmeškaných volání.
Centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel (účastník) bezplatně poskytl následující
služby:
a) změna fakturačních údajů (např. změna fakturační adresy),
b) podrobný elektronický účet,
c) opis faktury,
d) aktivace a deaktivace SIM karty,
e) výměna SIM karty,
f) změna tarifu,
g) blokování služeb třetích stran, např. zasílání prémiových SMS,
h) odpojení SIM karty z provozu z důvodu dočasného nevyužívání služeb,
i) aktivace SIM karty po ukončení z důvodu dočasného nevyužívání služeb na SIM kartě,
j) odpojení z důvodů ztráty či krádeže,
k) reaktivace po ztrátě či krádeži,
l) blokace a reaktivace roamingu, MMS, mezinárodních hovorů, datových služeb apod.,
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m) převod účastnictví - převod SIM karty pod smlouvu zadavatele (včetně přenesení tel. čísla),
n) převod účastnictví - převod SIM mimo smlouvu zadavatele (včetně uvolnění tel. čísla),
o) doručení SIM karty do sídel určených každým ze zadavatelů.
9. PŘENESENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL A MIGRACE SLUŽEB
Centrální zadavatel požaduje zachování stávajících telefonních čísel tak, aby vybraný
dodavatel zajistil „přenositelnost" současných telefonních čísel v souladu se zákonem č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
Dodavatel (účastník) ve své nabídce předloží konkrétní návrh postupu migrace k
vybranému operátorovi včetně termínovaného harmonogramu. Tímto nesmí být v žádném
případě zásadně omezen provoz a funkce zadavatelů, v případě omezení vyplývajících z výše
uvedené migrace toto musí dodavatel (účastník) uvést ve své nabídce.
Centrální zadavatel požaduje provedení této migrace zdarma, u telefonních čísel bez
závazku ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy na plnění této veřejné
zakázky. Pokud dodavatel (účastník) tento termín nesplní, tak zadavatel požaduje smluvní
pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení za každé jednotlivé telefonní číslo
kromě případů, kdy dodavatel (účastník) prokáže, že nedodržení tohoto termínu je
způsobeno okolnostmi, které nemohl ovlivnit. Telefonní čísla se závazkem budou migrována
po jejich vypršení.
Dodavatel (účastník) se zároveň zavazuje poskytnout součinnost při přenášení dat
(zejména kontaktů) ze stávajících na nové SIM.
Pokud se centrální zadavatel rozhodne ke změně dodavatele (účastníka) na základě
ukončení smlouvy v souladu s obchodními podmínkami, je dodavatel (účastník) povinen
zajistit, aby si zadavatel mohl bezúplatně ponechat svá telefonní čísla bez ohledu na nového
poskytovatele služeb.
8. VÝPISY A FAKTURACE
Centrální zadavatel požaduje:
faktury v tištěné listinné formě s tím, že detailní/podrobný výpis uskutečněných
odchozích spojení na každé telefonní číslo v papírové formě bude dodán pouze na
vyžádání. Celková fakturovaná částka bude rozčleněna do jednotlivých faktur, dle
požadavku konkrétního zadavatele;
bezplatně poskytovat podrobný výpis všech odchozích spojení na každé telefonní číslo v
elektronické formě s tím, že každý výpis za ten který měsíc bude umístěn nejméně po
dobu 3 měsíců na serveru dodavatele (účastníka), ke kterému budou mít zadavatel a
jím pověřené osoby zabezpečený přístup prostřednictvím veřejné sítě Internetu;
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bezplatně poskytovat celkový přehled měsíčních nákladů pro všechna telefonní čísla a
služby zadavatele, v elektronické formě s tím, že každý měsíční přehled za ten který
měsíc bude umístěn nejméně po dobu 3 měsíců na serveru vybraného dodavatele, ke
kterému bude mít zadavatel a jím pověřené osoby zabezpečený přístup prostřednictvím
veřejné sítě Internet;
všechny elektronické výpisy budou poskytovány kromě formátu HTML i ve formátu PDF
nebo XLS;
aby v detailní fakturaci byly k dispozici informace o skutečně provolaných
vteřinách/minutách a zároveň o účtovaných vteřinách/minutách;
Účastník (dodavatel) ve své nabídce detailně popíše způsob poskytování elektronických
výpisů dle výše uvedených požadavků.
Centrální zadavatel dále požaduje zřízení oddělených fakturačních adres na jednotlivé
organizace centrálního zadavatele, případně další subjekty nebo skupiny čísel.
9. ÚROVEŇ ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Pro komunikaci při využívání veškerých služeb vybraného dodavatele bude po dobu
trvání smlouvy k dispozici:
jediné centrální pracoviště zákaznické podpory pro významné zákazníky s možností
zadávání požadavků, nahlašování poruch a uplatňování reklamací prostřednictvím emailu nebo přímého přístupu do rozhraní operátora;
přístup k zadávání požadavků na helpdesk operátora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
(možnost zablokování SIM, aktivace a deaktivace roamingu apod.);
zajištění záručního a pozáručního servisu telekomunikačních zařízení pořízených v rámci
uzavřené smlouvy.
Dodavatel (účastník) se zaváže zadavateli zajistit:
zablokování užívání SIM karet pro odchozí hovor u ztracených či odcizených telefonních
přístrojů na základě žádosti administrátorů služeb zadavatelů nebo konkrétního
zaměstnance zadavatelů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti
dodavatel dozví, nejpozději však do 30 minut od takového oznámení;
aktivaci/reaktivaci ostatních služeb, resp. realizaci požadované změny poskytnutí
služeb ve lhůtě do 12 hodin od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem. Připadne-li
běh lhůty uvedené v předchozích bodech na sobotu, neděli či jiný státem uznaný svátek,
uvedený běh lhůty se přeruší a doběhne v nejbližší následující pracovní den.
K prokázání splnění tohoto požadavku popíše dodavatel (účastník) ve své nabídce
detailně způsob zákaznické podpory při poskytování služeb, který bude reflektovat výše
uvedené požadavky centrálního zadavatele. Dodavatel (účastník) dále uvede způsob
uplatňování a vypořádání reklamací, které od zadavatelů obdrží.
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10. DODÁVKY TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
Zadavatel požaduje možnost nákupu telekomunikačních zařízení:
a) mobilních telefonů (dodávky tzv. chytrých telefonů umožňujících využití technologií
mobilních hlasových a datových služeb, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky)
b) tabletů (tzv. deskových přenosných počítačů s dotykovou obrazovkou umožňujících
využití technologií mobilních hlasových a datových služeb, které jsou předmětem plnění
veřejné zakázky)
b) různého příslušenství,
c) další mobilní datová koncová zařízení.
Zadavatel nepožaduje nákup mobilních telefonů, tabletů, příslušenství a dalších mobilních
datových koncových zařízení (dále jen „telekomunikační zařízení“) za tzv. dotované ceny,
které jsou podmíněny uzavřením uživatelské smlouvy na dobu určitou se závazkem
minimálního plnění. Zadavatel bude shora dotčená telekomunikační zařízení nakupovat za
tzv. nedotované ceny, které budou vycházet z aktuálního nabídkového ceníku
nedotovaných telekomunikačních zařízení příslušného dodavatele.
Nákup jednotlivých telekomunikačních zařízení se bude řídit aktuální potřebou
zadavatelů.
Dodavatel umožní centrálnímu zadavateli čerpání rozpočtu formou tzv. HW budgetu
(banky), tj. finanční částky poskytnuté dodavatelem, kterou bude centrální zadavatel
oprávněn použít pro nákupy nedotovaného telekomunikačního zařízení u dodavatele
jako poskytovatele služeb za nedotované ceny, a to po celou dobu trvání smlouvy
(smluv) na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky. Dodavatel umožní použití HW
budgetu (banky) na nákup nedotovaného telekomunikačního zařízení bez požadavku na
souběžné uzavření účastnické smlouvy a bez požadavku na závazek konkrétního
měsíčního plnění z účastnické smlouvy, tj. použití budgetu je umožněno kdykoliv během
trvání smlouvy.
Centrálním zadavatelem požadovaná výše tohoto HW budgetu (banky) pro oba
zadavatele činí 50 000,-- Kč bez DPH po celou dobu trvání smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem. Dodavatel ve své nabídce uvede aktuální přehled nedotovaného
telekomunikačního zařízení, které je možné pořizovat za využití shora uvedeného HW
budgetu (banky), vč. uvedení finanční hodnoty pořízení těchto nedotovaných
telekomunikačních zařízení. Tento přehled se v průběhu plnění zakázky může měnit s
ohledem na obchodní politiku dodavatele a technologický a cenový vývoj HW, SW a
telekomunikačních zařízení na trhu. Aktualizovanou nabídku telekomunikačních zařízení
vybraný dodavatel poskytne v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky kdykoliv na
vyžádání zadavatele. Zadavatelé si vyhrazují právo nákupu telekomunikačních zařízení i
mimo služby a dodávky dodavatele.“
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11. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Služby neuvedené v této části Zadávací dokumentace nebo v Příloze č. 1 této Zadávací
dokumentace, tj. Soupisu služeb, budou účtovány dle standardního ceníku dodavatele.
Kompletní standardní ceník veškerých služeb zároveň dodavatel předloží ve své nabídce.
Zadavatel požaduje, aby mohl po dobu platnosti smlouvy uzavřené s vybraným
dodavatelem současně využívat také standardní hlasové nebo datové tarify, které jsou
všeobecně dostupné v nabídce vybraného dodavatele a jsou platné. Dále zadavatel stanovuje,
že jednotlivé smlouvy týkající se plnění předmětu této veřejné zakázky pro pověřující
zadavatele budou uzavírány přímo s jednotlivými pověřujícími zadavateli, uvedenými v úvodní
části této Zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele (účastníky), že případné
závazky vyplývající z těchto smluv (tj. uzavřených mezi vybraným dodavatelem a jednotlivým
pověřujícím zadavatelem) budou v případě potřeby vymáhány a řešeny přímo s konkrétním
pověřujícím zadavatelem, nikoli s centrálním zadavatelem (s výjimkou smlouvy, která bude
uzavřena přímo mezi vybraným dodavatelem a centrálním zadavatelem).
4.3 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a
v přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel (účastník) povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v
této Zadávací dokumentaci či změny obchodních (platebních) podmínek mohou být
považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem případného možného vyloučení
dodavatele (účastníka) z další účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele (účastníky) na skutečnost, že Zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel (účastník) se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními příslušných obecně závazných norem, technických norem a dalších
souvisejících předpisů upravujících realizaci předmětu této veřejné zakázky.
4.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu
ustanovení § 16 a násl. zákona ve výši 1 500 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena řádně dle údajů a
informací zadavatele o obdobném plnění v minulosti a dále na základě údajů a informací o
zakázkách stejného či podobného předmětu plnění na relevantním trhu a také s ohledem na
cenové hladiny obdobných služeb.
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4.5 Místo plnění předmětu veřejné zakázky
Místem plnění a realizace veškerých služeb, jež jsou předmětem tohoto zadávacího
řízení je: Město Kostelec nad Orlicí a dále také celé území České republiky.
Konkrétně jsou pak místem plnění zejména sídla jednotlivých Pověřených dodavatelů,
kterých se předmět této veřejné zakázky týká, a pro které bude vybraný dodavatel (účastník)
zajišťovat zadávané služby. Seznam veškerých Pověřených dodavatelů, včetně jejich sídel, je
uveden výše v čl. 2 odst. 2.3 této Zadávací dokumentace.
4.6 Doba plnění předmětu veřejné zakázky
Bližší specifikace termínů plnění a doby plnění předmětu této veřejné zakázky je
uveden v čl. 9 odst. 9.4 této Zadávací dokumentace.
4.7 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle CPV kódů:
Hlavní předmět: CPV 64200000 - 8: Telekomunikační služby
5.

Kvalifikační předpoklady

Účastník (dodavatel) v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační
předpoklady ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona, kdy konkrétní požadavky jsou dále
stanoveny v tomto čl. 5 v kapitole I. – III. této Zadávací dokumentace.
V případě nesplnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů v plném
rozsahu v rámci předložené nabídky, a to ani po případné žádosti o objasnění či vysvětlení
ve smyslu ustanovení § 46 zákona, může být takový účastník (dodavatel) vyloučen z další
účasti v zadávacím řízení a předložená nabídka nebude hodnocena.
5.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci
Dodavatel (účastník) je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné
zakázky je v souladu s ustanovením § 73 a násl. zákona dodavatel (účastník), který prokáže:
I.
Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona;
II.
Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona;
III. Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona.
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5.2 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či
certifikátem
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 226 až 232 zákona
a za podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne
starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také certifikátem vydaným v rámci
Systému certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 233 až 240 zákona a za podmínek
zákonem stanovených, kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení §
239 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný certifikát nahrazuje splnění kvalifikace
v rozsahu údajů v něm uvedených údajů.
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát
musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než jeden
rok).
5.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základní a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona samostatně.
Prokázání splnění ekonomické kvalifikace (je-li požadována), technické kvalifikace (je-li
požadována) či zbylé profesní způsobilosti (vyjma shora uvedené profesní způsobilosti dle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona) (je-li požadována) musí prokázat všichni dodavatelé
společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
jiných osob – blíže viz čl. 5 odst. 5.4 této Zadávací dokumentace.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jiným osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a
to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.

18

Veřejná zakázka:
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí,
právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“
5.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace (je-li požadována),
technické kvalifikace (je-li požadována) nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence) (je-li požadována), požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace
odpovídající základní způsobilosti (dle ustanovení § 74 zákona) a také prokázat splnění
kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence).
Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob v zákonem
vymezeném rozsahu povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné osoby,
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona;
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele (obsahem tohoto písemného závazku musí být minimálně na straně jiné
osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, závazek
ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel, v případě, že prostřednictvím jiné osoby prokazuje
technickou kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona
vztahující se k takové jiné osobě, předložil písemný závazek dle shora uvedeného písm. d),
který bude obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.5 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem a zadavatelem. Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje
doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace
(systém e-Certis) dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
5.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci
Dodavatel (účastník) předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
minimálně v prosté kopii, přičemž v režimu zjednodušeného podlimitního řízení mohou
dodavatelé (účastníci) doklady o kvalifikaci v nabídkách nahradit čestným prohlášením či
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatelem
požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací dokumentace musí být podepsána
osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně
jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění
této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Zadavatel si nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení
originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již
nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v rámci zadávacího řízení.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit. Nesplnění této
povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka).
Bližší informace k této povinnosti, a to zejména ve vztahu k vybranému dodavateli
(účastníkovi), jsou uvedeny v čl. 6 této Zadávací dokumentace.
5.7 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen
tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
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Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Nesplnění této povinnosti, tj. neoznámení změny v dokladech prokazujících splnění
kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
5.8 Objasnění kvalifikace či dokladů prokazujících kvalifikaci
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace
či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, a to
zejména prostřednictvím případné výzvy zadavatele k vysvětlení, objasnění či doplnění ve
smyslu ustanovení § 46 zákona. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené
lhůtě stanovené zadavatelem.
5.9 Posouzení kvalifikace
Zadavatel provede posouzení kvalifikace u dotčených dodavatelů (účastníků) v souladu
s podmínkami této Zadávací dokumentace, a to sám či prostřednictvím určené komise pro
posouzení kvalifikace. Dodavatel, který neprokáže splnění kvalifikace či některého z níže
uvedených kvalifikačních kritérií (způsobilostí) v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost v případě změny kvalifikace u dodavatele (a to zejména i přes případnou výzvu
zadavatele k vysvětlení, objasnění či doplnění nabídky, pokud ji zadavatel dotčenému
dodavateli (účastníkovi) zašle ve smyslu ustanovení § 46 zákona), která by jinak znamenala
nesplnění kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
ZADAVATELEM STANOVENÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
Zadavatel tímto požaduje prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů
a způsobilostí v rámci nabídky dodavatele (účastníka):
I. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka)
v rozsahu ustanovení § 74 zákona, kdy Zadavatel požaduje prokázání splnění této základní
způsobilosti dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona, kdy požadavky na splnění základní
způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který:
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a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; kdy k zahlazení odsouzení se
nepřihlíží,
Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a to dle
ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
podmínku podle tohoto písm. a) splňovat právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku
podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku podle
tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu
dodavatele.

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejném zdravotním pojištění,

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 zákona předložením:

1

dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
3
např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
2
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i.

Výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše
uvedeného písm. a) této kapitoly Zadávací dokumentace
(UPOZORNĚNÍ: Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle
tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby
musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona. Požadavek pro prokázání této
podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše uvedené tímto nejsou
dotčeny a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být tyto
podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny.)
a zároveň,

ii.

Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše uvedeného písm. b) této
kapitoly Zadávací dokumentace (čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani je
součástí vzoru uvedeného v „Příloze č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti“),
a zároveň,

iii.

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to k prokázání základní
způsobilosti dle výše uvedeného písm. d) této kapitoly Zadávací dokumentace,
a zároveň,

iv.

Čestného prohlášení, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše uvedených písm. c)
a e) této kapitoly Zadávací dokumentace v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 2
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“, které bude řádně podepsané
osobou oprávněnou dodavatele (dodavatele) zastupovat.

II. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka)
v rozsahu ustanovení § 77 zákona, kdy požadavky na splnění profesní způsobilosti splňuje
dodavatel (účastník), který předloží:
a)

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
a zároveň
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b)

doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Způsob prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel (účastník) prokazuje
s ustanovením § 77 zákona předložením:
i.

splnění

profesní

způsobilosti

v souladu

Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, a to k prokázání profesní způsobilosti dle výše
uvedeného písm. a);
a zároveň,

ii.

Dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují a to k prokázání splnění požadované
profesní způsobilosti v rozsahu dle výše uvedeného písm. b);

III. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu
ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, kdy požadavky na splnění technické kvalifikace
splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
a)

Referenční list, kde bude uveden seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny,
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby
účastník předložil Referenční list obsahující alespoň 2 významné referenční zakázky
spočívající v poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro
objednatele těchto služeb ve finanční hodnotě plnění minimálně 250.000,- Kč bez
DPH / ročně v rámci každé takové referenční zakázky.
Referenční list, tj. seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem dle shora
požadovaného, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující
údaje:
obchodní firma/název objednatele,
předmět a popis realizovaných služeb vč. místa plnění,
rozpočtové náklady poskytovaných služeb,
termín realizace poskytovaných služeb,
prohlášení, že služby byly poskytnuty řádně a odborně,
kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné si uvedené informace ověřit.

Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat.
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Zadavatel si v rámci posouzení kvalifikace vyhrazuje právo se osobně seznámit
s příslušnými významnými službami, které dodavatel uvedl jako referenci (za předpokladu, že
k tomu získá svolení ze strany oprávněné osoby).
Způsob prokázání technické kvalifikace
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením 79
odst. 2 písm. a) zákona předložením:
i.

Čestného prohlášení – Referenčního listu, a to k prokázání technické kvalifikace dle
výše uvedeného písm. a) (tj. seznam zadavatelem požadovaných významných služeb), v
souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Referenční list, které
bude řádně podepsané osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat, a
vyplněné v rozsahu dle výše uvedeného písm. a).

6. Další zákonné podmínky pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele (účastníky) na další zákonné podmínky, které
budou v rámci tohoto zadávacího řízení uplatněny u vybraného dodavatele (účastníka), se
kterým bude uzavírána příslušná smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky.
6.1 Předložení dokladů o kvalifikaci či dalších dokladů před uzavřením smlouvy
Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele (účastníka)
k předložení níže uvedených dokladů, dokumentů či informací dle ustanovení § 104 a)
zákona, resp. § 122 odst. 3 zákona, a takovýto vyzvaný dodavatel (účastník) je povinen jako
podmínku pro uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona, resp. § 122
odst. 3 zákona, splnit tyto podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy, které zahrnují
zejména následující předložení dokladů, dokumentů či informací:
a) Předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je zadavatel
již nebude mít před podpisem smlouvy k dispozici (např. v případě, kdy již v originále
či úředně ověřené kopii byly předloženy v nabídce dodavatele (účastníka)), a to ve
smyslu ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona.
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 zákona stanovujícím povinnost
písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před
podpisem smlouvy na základě výzvy dle 122 odst. 3 písm. a) zákona (viz. výše uvedené).
V případě existence dokladů pouze v listinné podobě bude nutná jejich konverze do
elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
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Dodavatel rovněž může splnit povinnost předložením dokladů také uvedením odkazu
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy v souladu s § 45
odst. 4 zákona.
6.2 Informace o skutečném majiteli právnické osoby dodavatele (účastníka).
Zadavatel upozorňuje, že u vybraného dodavatele (účastníka), je-li právnickou osobou,
si bude zjišťovat údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“)
z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob, a to ve smyslu ustanovení § 122 odst. 4 zákona.
Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle ustanovení §
122 odst. 4 ZZVZ u dotčeného vybraného dodavatele (účastníka), pak má zadavatel právo
takového dodavatele (účastníka) vyzvat ke sdělení příslušných údajů o skutečném majiteli.
Takový vybraný dodavatel (účastník) je následně ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ
na tuto výzvu zadavatele povinen sdělit informace a předložit požadované doklady o
skutečném majiteli právnické osoby dodavatele (účastníka) ve smyslu ustanovení § 122
odst. 5 zákona, kterými jsou:
a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jejím skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k vybranému dodavateli a
těmito doklady jsou zejména:
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2) Seznam akcionářů,
3) Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4) Společenské smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 zákona stanovujícím povinnost
písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před
podpisem smlouvy na základě výzvy dle 122 odst. 3 písm. a) zákona (viz. výše uvedené).
V případě existence dokladů pouze v listinné podobě bude nutná jejich konverze do
elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel rovněž může splnit povinnost předložením dokladů také uvedením odkazu
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy v souladu s § 45
odst. 4 zákona.
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7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
7.1 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je EKONOMICKÁ VÝHODNOST
NABÍDKY, a to na základě nejnižší nabídkové ceny dle níže uvedeného hodnotícího kritéria:
Kritérium
1.

Nabídková cena za dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)

Váha kritéria
100 %

7.2 Způsob hodnocení
Zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem posouzení a hodnocení
nabídek může vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z
hlediska zadávacích podmínek či nebudou odpovídat požadavkům zadavatele stanoveným
v zadávacích podmínkách. Takový dodavatel (účastník) může být také následně vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel (účastník) kvalifikaci
v plném rozsahu, a dále nabídky které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky. Z
dalšího posuzování a hodnocení mohou být vyřazeny nabídky, které nebudou úplné z
hlediska zadávacích podmínek a dodavatelé (účastníci) mohou být zadavatelem následně
vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení.
Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Nabídkové ceny za dobu plnění 36 měsíců
(v Kč včetně DPH)“ nabídnout jako celkovou finanční hodnotu plnění zahrnující realizaci
hlasových a datových telekomunikačních služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky,
a jsou závazně vymezeny v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, tj. Soupisu služeb.
Nabídková cena za nabízené plnění předmětu zadávané veřejné zakázky bude
odpovídat řádně vyplněnému soupisu požadovaných služeb dle Přílohy č. 1 této Zadávací
dokumentace k této veřejné zakázce. Nabídková cena za dobu plnění 36 měsíců (v Kč
včetně DPH) pak bude součtem veškerých položek dodavatelem (účastníkem) oceněného
soupisu požadovaných služeb dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.
7.3 Celkové hodnocení
V rámci celkového hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Nabídková cena
za dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)“ budou hodnoceny nabídkové ceny
jednotlivých dodavatelů (účastníků), uvedené v jejich nabídkách. Pro hodnocení
stanoveného hodnotícího kritéria použije hodnotící komise hodnotu „Nabídkové ceny za
dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)“ uvedenou v Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 4
této Zadávací dokumentace.
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Hodnocení bude provádět zadavatel či zadavatelem ustanovená hodnotící komise,
kdy v rámci hodnocení budou seřazeny „Nabídkové ceny za dobu plnění 36 měsíců (v Kč
včetně DPH)“ jednotlivých dodavatelů (účastníků) od nejnižší po nejvyšší.
Nejvhodnější nabídkou je ta, která má nejnižší Nabídkovou cenu za dobu plnění 36
měsíců (v Kč včetně DPH).

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
8.1 Forma stanovení celkové nabídkové ceny
Celková nabídková cena této veřejné zakázky bude stanovena ve formě Nabídkové
ceny za dobu plnění 36 měsíců (v Kč bez DPH), samostatně uvedené DPH a Nabídkové ceny
za dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH) a v nabídce dodavatele (účastníka) bude
vyplněna povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 4, a to v následujícím členění:
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
1. Nabídková cena za dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)

…………………,- Kč

2. DPH

…………………,- Kč

3. Nabídková cena za dobu plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)

…………………,- Kč

Nabídková cena uvedená v nabídce dodavatele (účastníka) musí být v nabídce
doložena řádně oceněným Soupisem služeb dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.
Jednotlivé dílčí i celkové nabízené finanční hodnoty uvedené dodavatelem (účastníkem)
v Soupisu služeb považuje zadavatel za závazné pro účely plnění veřejné zakázky, přičemž
odpovědnost za soulad součtu položkových cen a celkové nabídkové ceny nese účastník.
Celková nabídková cena poskytovaných služeb dle shora uvedeného bude stanovena
jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky.
Při stanovení celkové nabídkové ceny poskytovaných služeb, i jednotlivých dílčích
nabídkových cen ve smyslu požadavku na vyplnění Soupisu služeb dle Přílohy č. 1 této
Zadávací dokumentace, musí vzít účastník v úvahu veškeré náklady, rizika, finanční vlivy,
práce a činnosti, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu zakázky v jeho plném
rozsahu po celou dobu realizace veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v
Zadávací dokumentaci.
Jednotkové ceny uvedené v Soupisu služeb dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace
budou stanoveny jako ceny závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné a budou v nich
zahrnuty všechny náklady či poplatky a další výdaje, které při realizaci plnění veřejné zakázky
vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním těchto služeb.
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V případě poskytnutí objemových slev ze strany dodavatele (účastníka) v rámci jeho
nabídky požaduje zadavatel jejich započtení přímo do jednotlivých cenových položek Soupisu
služeb v souladu s Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
8.2 Možnosti překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze:
a)

pokud po podpisu smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi
zadavatelem a vítězným účastníkem (tj. vybraným dodavatelem) a před termínem
dokončení a uskutečnění předmětného plnění dle takové smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH, nebo

b)

pokud zadavatel bude požadovat i provedení dalšího plnění než toho, které je
předmětem smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným účastníkem, a to pouze za současného naplnění a dodržení
příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (zejména pak
s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
ve smyslu ustanovení § 222 zákona), a dále na základě schváleného a písemně
potvrzeného dodatku k příslušné smlouvě na plnění předmětu této veřejné zakázky.

8.3 Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel případně příslušná hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci posouzení a
hodnocení nabídek nabídkovou cenu dodavatele (účastníka) uvedenou v nabídce v souladu s
§ 113 zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel či příslušná hodnotící
komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat dodavatele (účastníka) k jejímu
písemnému vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí
zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo dodavatel (účastník) nedoloží
požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka dodavatele
(účastníka) hodnocena.
9. Obchodní podmínky
Podrobné obchodní podmínky budou následně specifikovány v příslušné smlouvě,
která bude uzavřena mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. V rámci
vymezení některých níže uvedených obchodních podmínek je účastník, se kterým bude
uzavřena příslušná smlouva na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako
dodavatel.
Veškeré další a blíže specifikované obchodní podmínky budou uvedeny ve znění
návrhu smlouvy předkládané dodavatelem (účastníkem) tohoto zadávacího řízení.
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Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel
posoudit jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení
příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
9.1 Předložení návrhu smlouvy
Dodavatel v rámci tohoto zadávacího řízení je povinen předložit v rámci nabídky návrh
příslušné Smlouvy o poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb, které jsou
předmětem této veřejné zakázky. Návrh příslušné Smlouvy předložený dodavatelem v rámci
jeho nabídky nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená
v této Zadávací dokumentaci. Návrh příslušné smlouvy bude vypracován závazně v českém
jazyce.
Návrh příslušné smlouvy předložený dodavatelem v rámci jeho nabídky musí být
nastaven takovým způsobem, aby byl flexibilně použitelný pro uzavření smluvního závazku
mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a každým jednotlivým zadavatelem (tj. centrálním
zadavatelem či pověřujícími zadavateli) s ohledem na předpokládané různé požadavky na
rozsah služeb v případě jednotlivých zadavatelů.
9.2 Předmět smlouvy
Předmět Smlouvy bude specifikován v souladu s vymezením předmětu této veřejné
zakázky dle čl. 4 této Zadávací dokumentace, kdy bude jako předmět smlouvy stanoven
závazek dodavatele poskytnout komplexní hlasové a datové telekomunikační služby včetně
veškerého vymezeného souvisejícího plnění, které vyplývá z této Zadávací dokumentace či
z platných právních předpisů. Individuálně bude pak rozsah předmětu smlouvy nastaven
v rámci uzavření každého jednotlivého smluvního závazku mezi vybraným dodavatelem
(účastníkem) a každým jednotlivým zadavatelem (tj. centrálním zadavatelem či pověřujícími
zadavateli) s ohledem na předpokládané různé požadavky na rozsah konkrétních služeb
v případě jednotlivých zadavatelů. Nicméně vždy se bude jednat o rozsah služeb v mezích čl. 4
této Zadávací dokumentace a dále v rozsahu a dle ocenění Soupisu služeb, jakož Přílohy č. 1
této Zadávací dokumentace.
9.3 Smluvní strany smlouvy
Smluvními stranami smlouvy předkládané dodavatelem v rámci jeho nabídky v tomto
zadávacím řízení bude na straně jedné zadavatel (tj. centrální zadavatel či jednotliví
pověřující zadavatele) jako uživatel (odběratel) služeb, a na straně druhé dodavatel jako
poskytovatel služeb.
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9.4 Doba plnění smluv
Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to v délce trvání 3 let, přičemž:
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

od 1. 4. 2019
do 31. 3. 2022

Smlouvy budou nabývat platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech
smluvních stran (tj. jednotlivých zadavatelů i dodavatele), přičemž účinnosti nabydou
v závislosti na tom, zda je zadavatelem subjekt, na který se vztahuje povinnost uveřejnění ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), či nikoliv. Tomu
budou přizpůsobeny i smluvní podmínky dané smlouvy uzavírané mezi vybraným
dodavatelem a příslušným zadavatel.
9.5 Ochrana důvěrných informací a uveřejnění smluv
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě příslušné
smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.
Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace,
které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č.
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje
i na osoby, které dodavatel pověří plněním příslušné smlouvy, tj. na zaměstnance a další
osoby, které prodávající použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této
Smlouvy (poddodavatelé).
Dodavatel bude výslovně souhlasit s tím, aby příslušná smlouva včetně jejich
případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum
jejího podpisu. Dodavatel bude výslovně souhlasit s tím, že zadavatel příslušnou smlouvu
včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených
zadavatelem (např. webové adrese profilu zadavatele).
Dodavatel dále prohlásí, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek, a to zejména ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv či ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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9.6 Součinnost
Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se
zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované služby budou
průběžně konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele.
Dodavatel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat zadavatele o
všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky. V souladu s ustanovením §
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel
vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné
poddodavatele.
9.7 Kontaktní osoba dodavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci smluvních podmínek předkládané smlouvy
ustanovil odpovědnou a kontaktní osobu za dodavatele ve věcech plnění poskytovaných
služeb pro zadavatele. Tato osoba bude výhradním kontaktem pro zadavatele, kdy veškeré
související záležitosti, které je předmětem této zadávané veřejné zakázky, bude zadavatel
řešit s touto kontaktní osobou. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel v rámci smluvních
podmínek předkládané smlouvy ustanovil zástupce výše uvedené odpovědné a kontaktní
osoby, a to pro případ, kdy nebude dotčená odpovědná a kontaktní osoba k dispozici (např.
z důvodu dovolené, nemoci apod.).
9.8 Změny či doplnění smlouvy
Jakékoliv změny či doplnění příslušné smlouvy, včetně změny cen za poskytování
předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě
schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu
s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této Zadávací dokumentaci.
9.9 Ukončení smlouvy
Ukončení příslušné smlouvy uzavřené za účelem předmětu této veřejné zakázky, bude
možné z následujících důvodů:
uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
dohodou smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení smlouvy
sjednán, jinak ke dni podpisu takové dohody o ukončení smlouvy;
odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku;
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odstoupením zadavatele ze závažných důvodů na straně dodavatele, kterými je
zejména ztráta oprávnění dodavatele nezbytného k poskytování příslušných hlasových
a datových telekomunikačních služeb (které jsou předmětem této veřejné zakázky),
vstup dodavatele do likvidace, zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli či
pozastavení nebo přerušení činnosti vybraným dodavatelem.
výpovědí zadavatele z důvodu závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele, a to
s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet dnem následujícím po doručení
písemné výpovědi dodavateli; za závažné porušení smlouvy ze strany dodavatele bude
považováno zejména opakované, tj. min. 2x, prodlení dodavatele s vyřízením změn a
požadavků zadavatele a/nebo oprávněných požadavků zadavatele oproti lhůtám dle
příslušných právních předpisů a/nebo dle uzavřené smlouvy;
9.10 Obecné ustanovení k závaznosti obchodních podmínek
Všechny obchodní podmínky stanovené touto Zadávací dokumentací a jejími
přílohami, musí být obsaženy přímo v návrhu příslušné smlouvy na plnění předmětu této
veřejné zakázky, a to zejména s důrazem na podmínky stanovené v čl. 4 této Zadávací
dokumentace (vymezující předmět a rozsah plnění) a na podmínky stanovené v čl. 9 a 10
této Zadávací dokumentace (vymezující obchodní a platební podmínky).
Všeobecné nebo zvláštní obchodní podmínky mohou být součástí návrhu smlouvy
pouze tehdy, jsou-li v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení a
nebudou-li v průběhu účinnosti příslušné smlouvy vybraným dodavatelem (jako
poskytovatelem) jednostranně měněny. Návrh příslušné smlouvy nesmí obsahovat žádná
ujednání odvolávající se na všeobecné nebo zvláštní obchodní podmínky vybraného
dodavatele (poskytovatele), které mohou být v budoucím období vybraným dodavatelem
(poskytovatelem) jednostranně změněny.
Dále budou obchodní podmínky příslušné smlouvy na plnění předmětu této veřejné
zakázky odpovídat dotčeným právním předpisům, tj. zejména zákonu č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a veškerých dalších právních předpisů a norem
souvisejících s poskytovaným rozsahem hlasových a datových telekomunikačních služeb.
10. Platební podmínky
Podrobné platební podmínky budou následně specifikovány v příslušné smlouvě,
která bude uzavřena mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem.
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V rámci vymezení některých níže uvedených platebních podmínek je účastník, se
kterým bude uzavřena příslušná smlouva na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen
jako dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované platební podmínky budou uvedeny ve
znění návrhu smlouvy předkládané dodavatelem (účastníkem) tohoto zadávacího řízení.
Nesplnění kterékoliv platební podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel posoudit
jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení příslušného
dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
10.1 Formální požadavky na fakturaci a vyúčtování platby za poskytnuté plnění
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Veškeré příslušné platby (fakturace) na úhradu
realizace předmětu této veřejné zakázky budou probíhat vždy na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného dodavatelem, kdy faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Faktury budou vystavovány pro každého jednotlivého odběratele (tj. centrálního
zadavatele či jednotlivé pověřující zadavatele), a to dle prokazatelně čerpaných služeb,
jejichž výpis bude nedílnou součástí každé vystavené faktury.
Nebude-li mít faktura (daňový doklad) příslušné zákonné či další zadavatelem
stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
Platby a veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje
a fakturované částky budou v této měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území
České republiky.
Zadavatel, resp. centrální i jednotliví pověřující zadavatelé, požadují, aby příslušné
platby za poskytované služby byly dodavatelem samostatně účtovány a příslušné daňové a
účetní doklady doručovány podle příslušného počtu fakturačních adres jednotlivých
zadavatelů.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo, aby byl dodavatelem na vyžádání, písemně
informován o výši úhrad za realizaci plnění veřejné zakázky, a to včetně rozpisu na jednotlivé
odběratele služeb (tj. centrálního zadavatele a pověřené zadavatele). Sdělení o příslušných
výších úhrad bude dodavatelem (vybraným účastníkem) zpracované do strukturovaného
dokumentu - dokladu (např. tabulka ve formátu .xls), který bude zahrnovat uvedení
souhrnné výše plateb za předcházející čtvrtletní období s rozklíčováním dílčích plateb na
jednotlivé odběratele dle IČ, tj. pověřené zadavatele i centrálního zadavatele. Dodavatel
(účastník) za tímto účelem nastaví smluvní podmínky ve smlouvách s jednotlivými
pověřenými zadavateli, aby došlo k naplnění tohoto požadavku centrálního zadavatele dle
tohoto odstavce.

34

Veřejná zakázka:
„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí,
právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec nad Orlicí“
10.2 Splatnost faktur
Faktury (daňové doklady) budou vystavovány dodavatelem měsíčně, a to dle
prokazatelně čerpaných služeb v daném kalendářním měsíci.
Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla 30 kalendářních dní
ode dne jejich doručení zadavateli. V případě reklamace vyúčtování vyhotoveného
dodavatelem (účastníkem) či reklamace vystavené faktury vyhotovené dodavatelem
(účastníkem), byť na fakturaci (vyúčtování) jednotlivého telefonního čísla, se splatnost takto
vystavené faktury prodlužuje o dobu řešení a vyřízení reklamace ze strany dodavatele
(účastníka). Dále se splatnost dané faktury prodlužuje v případě, že zadavatel nebude
akceptovat výsledek reklamačního řízení na základě posouzení dané reklamace dodavatelem
(účastníkem), a to až do pravomocného soudního rozhodnutí v dané sporné věci (sporné
reklamované faktury či vyúčtovávání).
Veškeré platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou
ze strany zadavatele prováděny převodem na účet dodavatele (účastníka) uvedený
v příslušné smlouvě, která bude následně uzavřena mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem (účastníkem), a to s vyznačením sjednaného variabilního symbolu. Dnem
úhrady každé příslušné platby se rozumí den, kdy byla účtovaná částka odepsána z účtu
zadavatele (jakožto uživatele) ve prospěch vybraného dodavatele (jakožto poskytovatele).
11. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele
Zadavatel připouští, aby dodavatel zadal část této veřejné zakázky poddodavateli.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
požaduje, aby dodavatel v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.
Zadavatel stanovuje, že uvedení poddodavatele v seznamu poddodavatelů (v
poddodavatelském systému) ve smyslu tohoto odstavce je příslušný dodavatel (účastník)
povinen splnit u poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky
s finančním podílem plnění min. 2% z celkové ceny plnění předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel tak učiní prohlášením (uvedeným v Příloze č. 5 - Seznam poddodavatelů), v němž
popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb a věcného podílu na
veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).
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Dodavatel dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o
budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního
poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých
poddodavatelů se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky
dodavateli budou akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu a termínu.
Dodavatel (následně poskytovatel) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by
dílo prováděl sám. Dodavatel (následně poskytovatel) je povinen zabezpečit ve svých
poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (následně
poskytovateli) z příslušné smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem na základě
výsledku tohoto zadávacího řízení.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné
osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto
skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn za předpokladu, že mu bude
veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv poddodavateli
následně zadat.
12. Obsah a forma nabídek
12.1 Varianty nabídky
Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští
předložení více variant v rámci nabídky.
12.2 Jazyk nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří odborné
názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce; v anglickém
jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i v české prostředí nebo
nemají vhodná český ekvivalent.
12.3 Sestavení a členění nabídky
Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:
a)

Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 4 této
Zadávací dokumentace, který bude obsahovat požadované identifikační údaje
zadavatele, kontaktní osobu dodavatele (vč. kontaktního telefonního čísla, kontaktní
adresy a kontaktní e-mailové adresy), údaje o hodnotících kritériích (tj. Nabídkové ceně
za dobu plnění 36 měsíců (v Kč bez DPH), samostatně DPH a Nabídkové ceně za dobu
plnění 36 měsíců (v Kč včetně DPH)).
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Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 4 bude vyplněn v předepsaném členění a bude
řádně podepsaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat.
b)

Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (Výpisy z evidence Rejstříku
trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovým nedoplatkům a
čestného prohlášení ke spotřební dani (součástí čestného prohlášení dle Přílohy č. 2
této Zadávací dokumentace), potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu
k nedoplatkům na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a dále Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2 této Zadávací
dokumentace k prokázání zbylé základní kvalifikace, které bude řádně podepsané
osobou oprávněnou dodavatele zastupovat; to vše v rozsahu požadavků dle této
Zadávací dokumentace).

c)

Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje; Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

d)

Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace (Čestné prohlášení - Referenční
list dle Přílohy č. 3 řádně podepsané osobou oprávněnou dodavatele (účastníka)
zastupovat (v rozsahu požadavků dle této Zadávací dokumentace)

e)

Prohlášení dodavatele - Specifikace části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům (identifikační údaje každého poddodavatele včetně
věcného podílu na veřejné zakázce), a to v případě, že část zakázky bude plněna
formou poddodávky. Dodavatel uvede seznam poddodavatelů a poddodávek včetně
požadovaných informací dle čl. 11 této Zadávací dokumentace, a to v souladu se
vzorem uvedeným v Příloze č. 5 – Seznam poddodavatelů“ řádně podepsané osobou
oprávněnou dodavatele zastupovat.

f)

Návrh smlouvy (smluv) na plnění předmětu této veřejné zakázky a současné naplnění
veškerých stanovených obchodních podmínek v této smlouvě (smlouvách) dle
rozsahu těchto obchodních a platebních podmínek stanovených zadavatelem v čl. 9 a
10 této Zadávací dokumentace. Každý návrh smlouvy (smluv) bude řádně podepsaný
osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat. Doplněný návrh příslušné
smlouvy (smluv) bude také předložen v elektronické podobě ve formátu *.doc či
*.docx (či jiném obdobném editovatelném formátu).

g)

Nabídkovou cenu v předepsaném členění a dále zejména rozepsanou do jednotlivých
položek Soupisu služeb v souladu s Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
Oceněný Soupis služeb bude předložen v elektronickém formátu *.xls či *.xlsx (či
jiném obdobném editovatelném formátu).
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h)

Fakultativně může dodavatel (účastník) uvést další údaje a informace či vlastní podpis
své nabídky.

Písemná nabídka bude podána v požadovaném jazyce a veškeré listy nabídky musí být
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
13. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje
Účastník zadávacího řízení podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to
s využitím elektronického nástroje E-ZAK dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 této
Zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky právních
předpisů a elektronického nástroje.
Nabídka musí zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj.
zejména Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG či jiný
obdobný obecně dostupný a používaný, popřípadě specificky ve formátu požadovaném
zadavatelem na konkrétní dokument dle výše uvedeného v této Zadávací dokumentaci
(zejména ve vztahu k předkládání doplněného návrhu smlouvy či oceněného Soupisu
služeb).
Zadavatel doplňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně
dodavatele a elektronické funkcionality elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje
všem účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména dostatečný časový prostor pro podání
nabídky či rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato nabídka
byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
14. Lhůta a místo pro podání nabídek
14.1 Lhůta pro doručení nabídky
Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 05. 03. 2019 do 09:00 hod.
Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Za včasné podání nabídky odpovídá
dodavatel (účastník).
14.2 Místo doručení nabídky
Dodavatel jako účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně
v elektronické podobě prostřednictví elektronického nástroje E-ZAK dle specifikace a
metodiky uvedené v čl. 3 této Zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání
nabídek.
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14.3 Otevírání nabídek
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede zadavatel po uplynutí
lhůty pro podání nabídek dle ustanovení § 109 zákona. V souladu s ustanovením § 109
zákona je otevírání nabídek neveřejné.
14.4 Vázanost nabídkou
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců, kdy počátkem této zadávací
lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy, je
dodavatel (účastník) povinen o této změně zadavatele písemné informovat.
15. Kontaktní osoba a Vysvětlení Zadávací dokumentace
15.1 Kontaktní osoba
V případě dotazů či zájmu o bližší informace se v průběhu zadávacího řízení písemně
(elektronicky) obracejte na kontaktní osobu zastupující zadavatele:
Ing. Bc. Alena Zahradníková, e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz
15.2 Vysvětlení Zadávací dokumentace
Zadavatel prostřednictvím shora uvedené kontaktní osoby zastupující zadavatele bude
poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace (a případně související dokumenty),
a to v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona a dále také v souladu s pravidly dle
ustanovení § 54 odst. 5 zákona platnými pro zjednodušené podlimitní řízení. Zadavatel
prostřednictvím shora uvedené kontaktní osoby bude poskytovat vysvětlení či doplnění
zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele adresované kontaktní osobě
zadavatele či na základě vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti některého
z dodavatelů.
Vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace ve smyslu tohoto odstavce včetně
případného přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele)
odešle zadavatel dotčeným dodavatelům a uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil
textovou část této Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).
Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky
prostřednictví,
elektronického
nástroje
E-ZAK
dostupného
na
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Veškeré úkony v rámci tohoto
zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a
dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
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Bližší informace ke způsobu elektronické komunikace prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 3 této Zadávací dokumentace.
16. Ostatní ustanovení
16.1 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude pořádána a uskutečněna, neboť
veškeré podklady pro realizaci předmětu zadávané veřejné zakázky jsou úplně, v plném
rozsahu a dostatečně specifikovány v této Zadávací dokumentaci, a dále pak v její Příloze č. 1
obsahující Soupis služeb k poskytnutí požadovaných hlasových a datových
telekomunikačních služeb, jež jsou předmětem tohoto zadávacího řízení.
16.2 Poskytování Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně všech Příloh je v kompletní elektronické formě a plném
rozsahu poskytnuta poskytována a uveřejněna na příslušném profilu zadavatele
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.
16.3 Výhrada Oznámení o výběru či Rozhodnutí vyloučení účastníka zadávacího
řízení uveřejněním na profilu zadavatele
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vymezuje, že Rozhodnutí o
vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo Oznámení o výběru dodavatele uveřejní na
profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.
V takovém případě se takto uveřejněná oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
17. Informace o zpracování osobních údajů
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)n2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle
zákona.
Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje
dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních
orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých
je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných
majitelů.
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Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákona. Subjekty
údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 a 22 GDPR v písemné formě na
adrese sídla zadavatele. Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou
dostupné na webové stránce https://www.kostelecno.cz/.
Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli
osobních údajů za účelem administrace zadávacího řízení dle ustanovení § 43 zákona.
18. Závěrečná ustanovení
a)

Předané zadávací podklady dodavatele (účastníka) zadavatel nevrací. Dodavatel
(účastník) smí použít tyto pokyny a podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné
využití zadavatel nepřipouští.

b)

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či
nabídky dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné účastníkem (dodavatelem)
v nabídce, a to vyzváním dodavatele (účastníka) k předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

c)

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, a
to v mezích a v souladu dle příslušných závazných právních norem.

d)

Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 127
zákona, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

e)

Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další
náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel (účastník)
sám.

f)

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

g)

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či
opomenutí v této Zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se
bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna
oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si
v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

h)

Rada města Kostelec nad Orlicí projednala a schválila na své 2. schůzi konané dne 28.
01. 2019 Zadávací dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení a to pod číslem
usnesení 02/2019.
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19. Přílohy:
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentace v souladu
s údaji uvedeným výše v této Zadávací dokumentaci:
Příloha č. 1 – Soupis služeb
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Referenční list
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Přehled poddodavatelů

42

