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

VÝSLEDEK POSOUZENÍ NABÍDKY VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA (DODAVATELE)
veřejná zakázka

„Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb
pro město Kostelec nad Orlicí, právnické osoby a obce ve vztahu
k Městu Kostelec nad Orlicí“
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 53 a následujících
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:
Město Kostelec nad Orlicí
se sídlem:
IČ/DIČ:
zastoupen:
tel.:

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

Osoba zastupující zadavatele:
Profesionálové, a.s.
sídlem:
IČ/DIČ:
Zastoupena pověřenou osobou:
Telefon, fax:
E-mail:

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
28806123/CZ28806123
Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
+420 724 689 097
alena.zahradnikova@profesionalove.cz

1. IDENTIFIKACE POSUZOVANÉHO ÚČASTNÍKA (DODAVATELE)
Tento zápis s výsledkem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení se týká
nabídky níže uvedeného účastníka (dodavatele): Vodafone Czech Republic a.s.
Obchodní firma /název/jméno účastníka Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2808/2,
Sídlo
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Právní forma
akciová společnost
IČO
257 88 001
(dále také jako „účastník“)

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

2. POSOUZENÍ PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA
Základní způsobilost
dle čl. 4 Zadávací dokumentace (resp. dle ustanovení § 74 a 75 zákona)

Požadovaná
kvalifikace

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci dle
ustanovení § 123 písm. b) bodu 1. zákona
Označení osoby a
Označení dokladu
data vyhotovení
dokladu
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Vyhotovil (Doklad):
Lenka Havrdová
Dne: 04. 03. 2019

Splnění /
prokázání
kvalifikace

ano

Profesní způsobilost
dle čl. 4 Zadávací dokumentace (resp. dle ustanovení § 77 zákona)
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval profesní způsobilost
Požadovaná
kvalifikace
Profesní
způsobilost dle
ustanovení § 77
odst. 1 zákona
Profesní
způsobilost dle
ustanovení § 77
odst. 2 písm. a)
zákona

Označení dokladu

Výpis z obchodního rejstříku účastníka

Označení osoby a
data vyhotovení
dokladu
Vyhotovil (Doklad):
Iveta Šmídová
Dne: 14. 01. 2019

Vyhotovil (Doklad):
Mgr. Tatiana
Výpis z živnostenského rejstříku
Kunštátová
Dne: 25. 09. 2017
Rozhodné údaje pro prokázání splnění této profesní způsobilosti:
Oprávnění podnikat v oboru odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

Splnění /
prokázání
kvalifikace

ano

ano

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

Technická kvalifikace
dle čl. 4 Zadávací dokumentace (resp. dle ustanovení § 79 zákona)

Požadovaná
kvalifikace

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci dle
ustanovení § 123 písm. b) bodu 1. a rozhodné údaje pro prokázání splnění
jednotlivých kritérií kvalifikace dle ustanovení § 123 písm. b) bodu 2 zákona
Označení osoby a
Označení dokladu
data vyhotovení
dokladu
Čestné prohlášení účastníka (Referenční list) obsahující
seznam významných služeb obdobného charakteru jako
je předmět této veřejné zakázky realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech.
Pro splnění tohoto 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 min. 250 tis. Kč bez
DPH/ročně v rámci každé takové referenční zakázky.

Splnění /
prokázání
kvalifikace

Vyhotovil
(Doklad):
Lenka Havrdová
Dne: 04. 03. 2019

Rozhodné údaje pro prokázání splnění této technické kvalifikace:
Referenční list (významné stavební zakázky):
Technická
kvalifikace dle
ustanovení § 79
odst. 2 písm. a)
zákona

1. Referenční zakázka: Poskytování telekomunikačních služeb
Název objednatele: Město Blansko
Předmět plnění: poskytování mobilních, fixních a internetových
telekomunikačních služeb – mobilní, fixní hlasové a datové služby
elektronických komunikací včetně VPN a souvisejících služeb, dodávky SIM
karet, přímé propojení datové sítě zákazníka s mobilními datovými sužbami
Doba plnění: 01/2016 doposud
Místo plnění: město Blansko
Výše rozpočtových nákladů: 648 000,-- Kč bez DPH/ za rok plnění
Osvědčení potvrzené Ing. Radimem Bláhou, dne 3. 5. 2016

ano

2. Referenční zakázka: Poskytování telekomunikačních služeb
Název objednatele: Statutární město Brno
Předmět plnění: poskytování mobilních telekomunikačních služeb – mobilní
hlasové a datové služby elektronických komunikací včetně VPN a
souvisejících služeb, dodávky SIM karet, přímé propojení datové sítě
zákazníka s mobilními datovými sužbami
Doba plnění: 01/2016 doposud
Místo plnění: Statutární město Brno
Výše rozpočtových nákladů: 4 200 000,-- Kč bez DPH/ za rok plnění
Osvědčení potvrzené Jaromírem Emmerem, dne 18. 7. 2018

Hodnotící komise konstatovala, že výše uvedený účastník Vodafone Czech Republic a.s.
prokázal splnění stanovené způsobilosti a kvalifikace v souladu se zákonem a Zadávací
dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.
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3. POSOUZENÍ PŘIMĚŘENOSTI NABÍDKOVÉ CENY A DALŠÍCH PODMÍNEK
SOUČINNOSTI STANOVENÝCH ZADAVATELEM ČI ZÁKONEM
Posouzení přiměřenosti nabídkové ceny z hlediska
ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně

Splnění / prokázání podmínky

Celková nabídková cena účastníka
(v Kč včetně DPH):

Nabídková cena tohoto účastníka
zadávacího řízení nebyla posouzena
jako mimořádně nízká

3 155 791,32 Kč včetně DPH

Požadovaná podmínka součinnosti Zadávací dokumentace ve smyslu
ustanovení § 104 odst. 1 písm. e) zákona
Krycí list nabídky účastníka vyplněný souladu se zadávacími podmínkami včetně
identifikačních údajů a řádné uvedení hodnot stanovených hodnotících kritérií
Soupis požadovaných služeb k předmětu veřejné zakázky předložený účastníkem v jeho
nabídce vyplněný v souladu se zadávacími podmínkami
Čestné prohlášení se seznamem poddodavatelů (v případě, že účastník bude provádět
plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů)
Návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami

Splnění /
prokázání
podmínky
ano
ano
ano
ano

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka Vodafone Czech Republic a.s. splňuje
výše uvedené požadavky v souladu se zákonem a příslušnou Zadávací dokumentací
k tomuto zadávacímu řízení a nabídková cena účastníka nebyla posouzena jako mimořádně
nízká.
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