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1. Informace o zadavateli 

Identifikace zadavatele: Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
IČ: 70856508 
webové stránky: www.sfdi.cz 
 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
(dále jen „zadavatel“) 
 

Kontaktní osoba: Ing. Petra Grabmüllerová, vedoucí oddělení vnitřní správy 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
tel.: +420 266 097 234 
e-mail: petra.grabmullerova@sfdi.cz  
kontaktní adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
 

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi 

 

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) vymezuje předmět 
veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a je pro uchazeče 
o veřejnou zakázku závazná. ZD vč. příloh je uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ neomezeným 
a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele. Práva, povinnosti či podmínky v této ZD 
neuvedené se řídí ZVZ. 

Centrální zadavatel Státní fond dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“ nebo „zadavatel“) 
byl na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání pověřen zadáním výše uvedené 
veřejné zakázky. Účelem této veřejné zakázky je následné uzavření rámcové smlouvy 
na dobu 3 let s jedním vybraným uchazečem (dále jen „smlouva“). 

SFDI zadává tuto veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) 
a odst. 5ZVZ pro pověřující zadavatele a sebe (pověřující zadavatelé a centrální zadavatel 
dále také jen „zadavatelé“), kterými jsou:  

 
Česká republika – Ministerstvo dopravy 
se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
IČ: 66003008 
zastoupená Ing. Danem Ťokem, ministrem 
 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
se sídlem: Líšeňská 33a, Brno 
IČ: 44994575 
zastoupené Prof. Karlem Pospíšilem, Ph.D., LL.M., ředitelem 
 
CENDIS, s.p. 
se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
IČ: 00311391 
zastoupený Ing. Janem Chovancem, Ph.D., ředitelem 
 
Centrum služeb pro silniční dopravu 
se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
IČ: 70898219 
zastoupené Mgr. Daliborem Sadovským, ředitelem  
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Česká republika – Drážní inspekce 
se sídlem: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 
IČ: 75009561 
zastoupená Mgr. Romanem Šigutem, generálním inspektorem  
 
Drážní úřad 
se sídlem: Wilsonova 300/8, 11000 Praha - Vinohrady 
IČ: 61379425 
zastoupený Ing. Jiřím Kolářem, Ph. D., ředitelem 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390 
zastoupené Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem 
 
Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
IČ: 67981801 
zastoupené Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
 
Státní plavební správa 
se sídlem: Jankovcova 4, Praha 7 
IČ: 00003352 
zastoupená Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou 
 
Česká republika - Úřad pro civilní letectví 
se sídlem: Letiště Ruzyně, Praha 6 
IČ: 48134678 
zastoupená Ing. Josefem Radou, ředitelem 
 
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 
se sídlem: Beranových 130, 199 01 Praha 99 - Letňany 
IČ: 70990948 
zastoupený Ing. Pavlem Štrůblem, ředitelem 
 
(dále společně také jen „pověřující zadavatelé“) 
 

2. Druh zadávacího řízení 

Tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) 
a § 27 ZVZ jako nadlimitní veřejná zakázka na služby.  

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 21. března 2016 odesláním oznámení o zakázce 
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo zakázky je 629659. 

 

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních 
služeb prostřednictvím mobilního operátora pro zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek 
specifikovaných touto ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících 
se zajištěním požadovaných služeb.  

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy na dobu 3 let s jedním 
vybraným uchazečem.  
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K uzavírání jednotlivých dílčích objednávek bude docházet způsobem uvedeným 
v ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění 
ze strany zadavatelů a písemného potvrzení této výzvy vybraným uchazečem. 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je 1. 12. 2016. 

Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora 
se rozumí zejména poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb 
v dále uvedeném rozsahu a minimálně v této ZD uvedené kvalitě.  

Zadavatel předpokládá provoz cca 4 500 ks SIM karet a datových tarifů. Jedná se o objem 
plnění, který je odvozen z údajů o průměrném množství služeb odebraných zadavateli za 
uplynulé období a jejich následně provedené modelové aproximaci na období plnění této 
veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo toto množství v budoucnu zvýšit či snížit 
podle svých aktuálních potřeb.  

 

Modelový rozpad minut do jednotlivých vnitrostátních sítí: 

Odchozí hovory do 
vnitrostátních sítí 

Přibližný poměr 
provolaných minut 

O2 116 559 

T - Mobile 113 131 

Vodafone 92 561 

pevné linky 20 569 

 

3.1. POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH HLASOVÝCH SLUŽEB 

Zadavatel požaduje poskytování mobilních hlasových služeb, a to minimálně s těmito dalšími 
službami: 

• Hlasová schránka 
• SMS 
• MMS 
• Roaming 
• Přesměrování hovorů 
• Přidržení hovoru, signalizace druhého příchozího hovoru 
• Konferenční hovory 
• Informace o zmeškaných hovorech 
• Identifikace volajícího 
• Skrytí telefonního čísla  

Zadavatel vylučuje poskytování mobilních hlasových služeb na území ČR subdodavatelsky. 

 

3.1.1. Tarifní programy hlasových služeb 

Uchazeč uvede ceny za požadované služby do Přílohy č. 1 této ZD. 

Zadavatel je oprávněn zvolit níže uvedené tarify podle vlastních komunikačních potřeb. 

 

A. Tarif s neomezeným voláním a SMS 

Uchazeč nabídne tarif s neomezeným vnitrostátním voláním a SMS, a to ve formě 
jednotného měsíčního paušálu. Nabídková cena za tento tarif je součástí hodnotících kritérií. 

Nad rámec paušální měsíční ceny tarifu budou zadavatelé hradit pouze rozsah dalších 
skutečně odebraných služeb oceněných jednotkovými cenami uchazeče uvedenými 
v Příloze č. 1 (MMS, hlasový roaming, datový roaming), a dále např. speciální barevné linky, 
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mezinárodní volání a SMS, a to nejvýše za ceny uvedené v aktuálně platném ceníku služeb 
uchazeče pro firemní zákazníky. 

 

B. Tarif bez volných jednotek (minut a SMS) 

Uchazeč nabídne tarif bez volných jednotek, u kterého bude zadavatel hradit pouze skutečně 
poskytnuté služby. Měsíční paušální poplatek může činit maximálně 1 Kč bez DPH. 
Nabídková cena za tento tarif je součástí hodnotících kritérií.  

V rámci tarifu zadavatel nepřipouští žádné volné minuty ani volné SMS. Zadavatel požaduje 
účtování tak, že odchozí hovor bude od jeho počátku účtován po vteřinách s tím, že cena 
každé vteřiny bude vždy rovna 1/60 ceny odchozího hovoru za minutu uvedené v Příloze č. 1 
této ZD. Je vyloučena možnost dělení cen na časová pásma (tzv. špička a mimo špičku) 
a dělení na denní pásma (pracovní den, víkendy, svátky). Zadavatel požaduje jednotné ceny 
po celých 24h, 7 dnů v týdnu. 

 

3.1.2. Bezplatné zřízení a poskytování virtuální privátní sítě (VPN) 

Zadavatel požaduje bezúplatné zřízení VPN od zahájení plnění předmětu smlouvy, do které 
budou zapojovány všechny SIM karty zadavatelů dle článku 3.3.4. Zadavatel požaduje, aby 
volání v rámci VPN bylo zdarma pro všechny SIM karty zadavatelů. Uchazeč je povinen 
paušální poplatek za užívání služby VPN zahrnout do obou výše uvedených hlasových tarifů. 

 

3.1.3. Mezinárodní volání 

Uchazeč umožní poskytování služby mezinárodního volání na všech SIM kartách, u kterých 
to bude příslušný zadavatel požadovat. Zapojení a odpojení služby mezinárodních hovorů je 
zdarma a bude se řídit aktuální potřebou zadavatelů. Uchazeč předloží ceník mezinárodního 
volání pro firemní zákazníky operátora. 

 

3.1.4. Roaming – volání v zahraničí 

Uchazeč umožní poskytování služby roamingu na všech SIM kartách, u kterých to bude 
příslušný zadavatel požadovat. Zapojení a odpojení roamingu je zdarma a bude se řídit 
aktuální potřebou zadavatelů. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil roaming ve dvou 
zónách a to ve všech zemích EU a zbytku světa, pokud hlasový roaming v těchto zemích 
běžně nabízí. Uchazeč uvede jednotkové nabídkové ceny za roaming zemí EU a zbytku 
světa do Přílohy č. 1 této ZD, jelikož tyto ceny jsou součástí hodnotících kritérií.  

 

3.2. POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH DATOVÝCH SLUŽEB 

Zadavatel požaduje, aby u všech SIM karet byla volitelně nastavitelná aktivace datových 
služeb, současně požaduje i možnost úplného znemožnění (deaktivaci) mobilních datových 
přenosů u jednotlivých SIM karet. 

 

3.2.1. Mobilní datové služby vnitrostátní 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval požadavek na pokrytí signálem 4G LTE 
s průměrnou rychlostí 20 Mb/s minimálně na 75 % území ČR a dále možnost používat 
v rámci nabídnuté služby více různých alternativních technologií v závislosti na výhodnosti 
jejího použití vzhledem k místním podmínkám. Zadavatel požaduje poskytování mobilních 
služeb za pevnou měsíční paušální platbu (je součástí hodnotících kritérií).  

Uchazeč uvede v tabulce pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 1 ZD) cenu měsíčního 
datového balíčku aktivovatelného na kterékoliv SIM kartě s FUP: 
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• 250 MB 
• 5 GB 
• 20 GB 

 

Zadavatel požaduje v případě vyčerpání datového limitu možnost dokoupení dalšího balíčku 
za uvedenou nabídkovou cenu uchazeče. 

Zadavatel požaduje poskytnout službu privátní APN za pravidelnou paušální měsíční platbu, 
kterou uchazeč uvede v tabulce pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 1 této ZD). 

Zadavatel dále požaduje  možnost využití datových tarifů v libovolném zařízení, schváleném 
pro provoz v ČR (prohlášení o shodě), a to bez ohledu na využití samostatné (tablet, NTB 
apod.) nebo v kombinaci s hlasovým tarifem (mobilní telefon, tzv. chytrý telefon apod.). 

Zadavatel dále požaduje možnost přidělení pevné IP adresy. Aktivační poplatek za přidělení 
pevné IP adresy bude zahrnut v ceně měsíčního paušálního poplatku. Cenu měsíčního 
paušálního poplatku uvede uchazeč do tabulky pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 1 
ZD). 

 

3.2.2. Mobilní datový roaming  

Uchazeč umožní poskytování služby datového mobilního roamingu na všech SIM kartách, 
u kterých to bude příslušný zadavatel požadovat. Zapojení a odpojení roamingu se bude řídit 
aktuální potřebou zadavatelů. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil mobilní datový 
roaming ve dvou zónách a to ve všech zemích EU a zbytku světa, pokud datový roaming 
v těchto zemích běžně nabízí. Zadavatel dále požaduje možnost u jednotlivých uživatelů 
úplného znemožnění (vypnutí) mobilních datových roamingových přenosů v zahraničí. 

Uchazeč uvede v tabulce pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 1 ZD) cenu měsíčního 
datového roamingového balíčku aktivovatelného na kterékoliv SIM kartě s objemem dat ve 
výši: 

• 50 MB 
• 250 MB 
• 500 MB 

Zadavatel požaduje v případě vyčerpání datového limitu možnost dokoupení dalšího balíčku 
za uvedenou nabídkovou cenu uchazeče. 

 

3.3. POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB 

3.3.1. Zabezpečení prioritního odbavení spojení v mobilní síti 

Vzhledem k charakteru vybraných zadavatelů a jejich povinností vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů, zadavatel požaduje zabezpečení přednostního volání v síti 
prostřednictvím mezinárodního standardu „eMLPP“ (enhanced Multi Level Precedence and 
Pre-emption) případně jiným systémem kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel 
požaduje bezplatné zřízení a provoz této služby u cca 30 ks vybraných SIM karet.  

Uchazeč poskytne službu nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájení plnění předmětu 
smlouvy. 

 

3.3.2. Hromadné rozesílání SMS 

Zadavatel požaduje zabezpečení hromadného rozesílání SMS (odesílání a přijímání) pro 
pověřujícího zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). Zadavatel požaduje 
rozesílání z firemních a na firemní počítače, minimální garantovaná rychlost přenosu SMS 
je požadována ve výši 20 SMS za vteřinu. Uchazeč popíše způsob servisního zajištění 
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kapacity přenosu. Služba bude připojena přímo k firemním aplikacím, které již ŘSD používá 
nebo ke zcela novým aplikacím vyhovující potřebám ŘSD v SMS komunikaci.  

Zadavatel požaduje nulové zřizovací poplatky a zřízení služby do 30 kalendářních dnů 
od zahájení plnění předmětu smlouvy. 

Uchazeč uvede v tabulce pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 1 ZD) cenu měsíčního 
paušálního poplatku služby hromadného rozesílání SMS a ceny jedné odeslané SMS. Cena 
jedné SMS bude stanovena bez rozdílu, zda se jedná o SMS do sítě vlastního/jiného 
operátora či do pevné sítě. Oznámení o doručení SMS zprávy zadavatel požaduje v rámci 
služby bezplatně. 

Zadavatel nepřipouští žádné volné SMS. 

 

3.3.3. Zabezpečení pokrytí ve zvlášť důležitých lokalitách 

Vzhledem k charakteru vybraných zadavatelů zadavatel požaduje dostatečné pokrytí 
signálem GSM v lokalitách uvedených v Příloze č. 2 této ZD – Seznam zvláštních lokalit.  

Uchazeč zajistí pokrytí signálem GSM pro hlasová mobilní zařízení v požadovaných 
lokalitách a uvnitř prostor specifikovaných v Příloze č. 2 této ZD nejpozději do 
120 kalendářních dní ode dne obdržení písemné žádosti příslušného zadavatele k převodu 
služeb k novému poskytovateli dle bodu 3.3.4. 

Pokud uchazeč v požadovaných lokalitách a uvnitř prostor pokrytí signálem GSM nejpozději 
do 120 kalendářních dní od obdržení písemné žádosti příslušného zadavatele k převodu 
služeb k novému poskytovateli dle bodu 3.3.4. nezajistí, je příslušný zadavatel oprávněn 
požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit příslušnému zadavateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč. Za každý i započatý den prodlení 
s poskytnutím pokrytí v každé nepokryté lokalitě a prostorech specifikovaných v Příloze č. 2 
této ZD je příslušný zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost 
uhradit příslušnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč.  

Pokud zadavatelé v průběhu plnění smlouvy zjistí, že jedna nebo více lokalit či prostor 
uvedených v Příloze č. 2 této ZD není pokryta signálem, je uchazeč povinen provést ověření 
signálu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy příslušného zadavatele. 

Ověření dostupnosti signálu GSM pro hlasová mobilní zařízení musí být provedeno přímo 
v prostoru určeném příslušným zadavatelem za jeho účasti na standardním mobilním 
zařízení využívaným příslušným zadavatelem, které je schváleno pro provoz na území ČR. 
Zadavatelé určí k ověření dostupnosti signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňují 
propustnost GSM signálu.  

Nedostaví-li se uchazeč k ověření dostupnosti signálu hlasové služby v uvedené lhůtě, nebo 
není-li při ověření příslušnému zadavateli předvedena dostupnost signálu, je příslušný 
zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč. Za každý i jen započatý den prodlení s úspěšným 
ověřením dostupnosti je zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost 
uhradit příslušnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč; tato povinnost trvá až do 
úspěšného předvedení dostupnosti signálu uchazečem. Pokud uchazeč nepředvede 
funkčnost signálu ani do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy, může být tato 
skutečnost důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany příslušného zadavatele. 
V takovém případě se jedná o podstatné porušení smluvních podmínek. Tím není dotčena 
povinnost uchazeče uhradit smluvní pokuty a není tím dotčeno právo příslušného zadavatele 
na náhradu případné škody. 

Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde u zadavatelů k nutnosti pokrytí dalších lokalit či 
prostor v Příloze č. 2 této ZD neuvedených, je uchazeč povinen předložit příslušnému 
zadavateli návrh řešení pokrytí těchto lokalit ve lhůtě 30 dnů od odeslání písemné výzvy 
příslušného zadavatele. Každý tento návrh bude řešen individuálně. 
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3.3.4. Převod služeb k novému poskytovateli 

V současné době využívají jednotliví zadavatelé služby různých operátorů. Zadavatel tedy 
předpokládá, že převod čísel bude probíhat po jednotlivých zadavatelích na základě jejich 
písemné žádosti v závislosti na ukončování stávajících smluvních vztahů a potřeb 
jednotlivých zadavatelů. Převod čísel bude proveden nejpozději do 2 měsíců od obdržení 
žádosti.  

Přenesení telefonních čísel musí být uskutečněno v souladu s Opatřením obecné povahy 
č. OOP/10/10.2012-12 Českého telekomunikačního úřadu a § 34 zákona č. 127/2005 Sb. 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické 
a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování 
ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. 

Přenesení čísel nesmí zásadním způsobem omezit provoz služeb na telefonních číslech 
zadavatelů. Přenesení čísel je požadováno bezplatně. Případná výjimečná, dočasná 
nefunkčnost přenášeného telefonního čísla (současná nefunkčnost původní i nové SIM 
karty) nesmí být delší než 24 hod. Při nedodržení této lhůty je příslušný zadavatel oprávněn 
požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit smluvní pokutu za každou 
započatou hodinu prodlení částku 1 000 Kč za každé takto postižené telefonní číslo.  

Zadavatelé se zavazují k plné součinnosti v poskytnutí potřebných informací, zejm. seznamu 
telefonních čísel, kterých se přenos týká. 

 

3.3.5. Zákaznická podpora 

Zadavatel požaduje: 

a) Zabezpečení telefonické zákaznické podpory 24h denně, 7 dnů v týdnu. V době od 
8:00 do 16:30 hod. v pracovní den zabezpečení zákaznické podpory konkrétním 
pracovníkem uchazeče uvedeným jako kontaktní osoba; mimo tuto dobu jakýmkoliv 
pracovníkem zákaznického centra.  

b) Možnost zadávání požadavků telefonicky, e-mailem či přes zákaznickou online 
aplikaci. Pro telefonický kontakt přímé propojení na kontaktní osobu a v její 
nepřítomnosti na příslušné centrální pracoviště uchazeče. 

c) Na vyžádání možnost jednání s obchodním zástupcem v sídle příslušného 
zadavatele. 

Zadavatel požaduje bezplatné: 

a) Volání na zákaznickou podporu. 

b) Doručování objednaných SIM karet do sídla zadavatelů. 

Uchazeč v nabídce popíše způsob zákaznické podpory (v maximálním rozsahu 3 strany A4), 
která bude reflektovat výše uvedené požadavky zadavatele. Dále uchazeč detailně popíše 
způsob řešení dodávek SIM karet zadavatelům.  

Jednotliví zadavatelé stanoví kontaktní osoby, které budou jako jediné oprávněny jednat 
s uchazečem o změně v rámci jednotlivých služeb, popř. administrovat vyúčtování a platby.  

 

3.3.6. Výpisy a fakturace 

Zadavatel požaduje bezplatně poskytovat podrobný výpis všech odchozích spojení na 
každou 1 SIM kartu v elektronické formě s tím, že každý výpis za ten který měsíc musí být 
umístěn nejméně po dobu 2 měsíců na serveru uchazeče, ke kterému budou mít zadavatelé 
a jimi pověřené osoby zabezpečený přístup prostřednictvím veřejné sítě Internetu. 

Zadavatel dále požaduje bezplatně poskytovat celkový přehled měsíčních nákladů pro 
všechny SIM karty a služby zadavatelů v elektronické formě s tím, že každý měsíční přehled 
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za ten který měsíc musí být umístěn nejméně po dobu 2 měsíců na serveru uchazeče, 
ke kterému budou mít zadavatelé a jimi pověřené osoby zabezpečený přístup 
prostřednictvím veřejné sítě Internet. 

Uchazeč ve své nabídce detailně popíše způsob poskytování elektronických výpisů dle výše 
uvedených požadavků. 

Zadavatel dále požaduje možnost zřízení oddělené fakturační adresy na externí organizaci 
zabezpečující správu mobilní telefonie zadavatelů za podmínek uzavřené smlouvy. 

Jednotlivá telefonní čísla budou vedena na příslušné zadavatele a dále rozčleněna dle 
požadavků jednotlivých zadavatelů do dalších (fakturačních) skupin. 

 

3.3.7. Administrativní a softwarové řešení 

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč bezplatně poskytl zadavatelům softwarové řešení 
pro administraci telefonních čísel. Pokud bude řešení poskytnuto na serveru uchazeče 
a spojení bude probíhat pomocí veřejné sítě internet, požaduje zadavatel garanci 
bezpečnosti přístupu k takovému řešení uchazeče; i v takovém případě však zadavatel 
požaduje možnost stažení dat do lokálního počítače pro svoji archivaci (viz specifikace níže). 

Minimální požadavky softwarového řešení: 

• možnost zobrazení vystavených faktur, souhrnných účtů, podrobných výpisů hovorů 
a čerpaných dat apod. a jejich uložení na lokálním počítači příslušného zadavatele; 

• možnost pojmenovat každé telefonní číslo jeho uživatelem; 

• možnost vytvořit z telefonních čísel skupiny; 

• možnost odeslat e-mailem na kontaktní osoby zadavatelů podrobný nebo souhrnný 
výpis hovorů; v takto vytvořeném a odeslaném výpise musí být obsaženy všechny 
placené služby, vztahující se na konkrétní telefonní číslo a již započteny veškeré 
poskytované slevy. Z tohoto výpisu musí být zřejmé, kolik je konečná celková částka 
za uvedené číslo; 

Softwarové řešení musí být poskytnuto tak, aby bylo možno oddělit telefonní čísla zadavatele 
a ostatních pověřujících zadavatelů. Administrátor každého zadavatele bude mít přístup 
pouze na telefonní čísla příslušného zadavatele. 

 

3.3.8. Ostatní služby 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč bezplatně poskytoval následující služby: 

• Změna fakturačních údajů 

• Vystavení duplikátu faktury 

• Hovor s operátorem 

• Odpojení z důvodu krádeže 

• Reaktivace po krádeži 

• Výměna SIM karty 

• Poskytnutí podrobného výpisu v elektronické i papírové formě 

• Nulový aktivační poplatek (aktivace nové SIM karty, např. zcela nové nebo po 
přenesení od jiného operátora) 
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3.3.9. Bonusy a služby nad rámec zadání 

Uchazeč uvede v příloze nabídky další služby, které bude v případě výběru a v případě 
zájmu jednotlivých zadavatelů závazně poskytovat v rámci benefitního zaměstnaneckého 
systému zadavatelů; tyto služby nebudou předmětem hodnocení. Uchazeč uvede nabídku 
služeb, kterou je ochoten nabízet zaměstnancům zadavatelů. 

Zadavatel požaduje: 
� nabídku zvýhodněných hlasových a datových služeb 
� vyhrazenou péči pro zaměstnance zadavatelů v podobě vyhrazené telefonické 

podpory bez přístupu ostatních typů zákazníků 
� poskytnutí elektronického portálu s autorizací jedinečným heslem pro přístup 

a správu zaměstnaneckého účtu přímo jeho vlastníkem 
� možnost přidat k hlavnímu číslu max. 4 další telefonní čísla  
� uvedení dalších podmínek uchazeče. 

Zadavatel nebude vůči uchazeči v souvislosti se zaměstnaneckými účty vykonávat jakékoliv 
další úkony s výjimkou jednorázové autorizace každého jednotlivého zaměstnaneckého účtu 
v elektronickém portálu. 

Uchazeč předloží k výše uvedeným službám jejich stručnou specifikaci, podmínky jejich 
poskytnutí a údaj o tom, zda jsou bezplatné. 

Uvedené údaje nebudou rozhodující při posuzování a hodnocení nabídek. 

 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky není zveřejněna.  

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě poskytování služeb jednotlivým 
zadavatelům v předchozím období. 

Financování předmětu veřejné zakázky je zajištěno ze státního rozpočtu, vlastních zdrojů 
zadavatelů a je spolufinancováno z prostředků fondů EU.  

 

5. Klasifikace předmětu zakázky dle CPV kódu 

64200000-8 Telekomunikační služby 

64212000-5 Mobilní telefonní služby 

 

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

6.1. Doba plnění 

Předpokládaný termín zahájení plnění je od 1. 12. 2016. Termín ukončení plnění 
je 36 měsíců od zahájení plnění. Zahájením plnění je myšleno datum účinnosti smlouvy. 

6.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky.  

 

7. Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 ZVZ, technických 
kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o ekonomické 
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. 



 

13 
 

Uchazeč (dále také „Dodavatel“) je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání 
nabídek.  
 

7.1.  Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ prokáže dodavatel 
způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 ZVZ. 

 

Základní kvalifikační předpoklady 
splňuje dodavatel 

Způsob prokázání 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný 
čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k 
území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

Výpis z evidence Rejstříku trestů. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel 
doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu 
k této právnické osobě a dále ve vztahu ke 
všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo 
všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); 
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů 
dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu 
orgánu nebo ke každému členu statutárního 
orgánu této právnické osoby. 

Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím organizační složky, doloží 
dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve 
vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i 
ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem 
členům statutárního orgánu zahraniční osoby. 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních 
předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a 
je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak 

Výpis z evidence Rejstříku trestů. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel 
doloží, jde-li o právnickou osobu ve vztahu 
k této právnické osobě a dále ve vztahu ke 
všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo 
všem členům statutárního orgánu (např. a.s.), 
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů 
dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu 
orgánu nebo ke každému členu statutárního 
orgánu této právnické osoby. 

Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 
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její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k 
území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

prostřednictvím organizační složky, doloží 
dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve 
vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i 
ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem 
členům statutárního orgánu zahraniční osoby. 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu.  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v 
posledních 3 letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu.  

e) který není v likvidaci, Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu. 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

Potvrzení příslušného finančního úřadu a 

čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke 
spotřební dani. 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem 
zdravotním pojišťovnám. 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

Potvrzení od příslušného pracoviště České 
správy sociálního zabezpečení. 

j) který není veden v rejstříku osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek, 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu. 
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k) kterému nebyla v posledních třech letech 
pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce podle 
§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu. 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech 
zavedena dočasná správa nebo v 
posledních 3 letech uplatněno opatření k 
řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 
jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu. 

 

Vzor čestného prohlášení, jímž dodavatel prokáže kvalifikaci dle § 53 odst. 3 písm. d) ZVZ, 
tvoří Přílohu č. 4 této ZD. 

 

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ prokáže dodavatel, 
který předloží následující doklady.  

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 

7.3. Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který 
předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. 

7.3.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů 

Seznam významných služeb bude obsahovat následující údaje: 

• Identifikační údaje objednatele – zde uchazeč mimo jiné uvede 
telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby, u níž si zadavatel 
může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele 
týkající se prokázání této části kvalifikace; 

• název významné služby, 

• popis řádně realizované služby, 

• celkový rozsah plnění v Kč bez DPH, 

• období realizace. 

7.3.2. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

Seznam významných služeb předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou 
tohoto seznamu musí být: 

• osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla 
služba poskytnuta veřejnému zadavateli, 

• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné 
osobě než veřejnému zadavateli, nebo 
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• smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, 
není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této 
osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, 

Z důvodu úplnosti, správnosti a bezespornosti prokázání splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu žádáme o předložení seznamu významných služeb 
podle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této ZD vč. požadovaných příloh. Před 
uzavřením smlouvy je však vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli 
originály nebo úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace. 

7.3.3. Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu 

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu 
významných služeb v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 
3 služby obdobného charakteru. Službou obdobného charakteru a rozsahu se 
rozumí služba, jejímž předmětem bylo poskytování mobilních hlasových 
a datových služeb. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud 
alespoň jedna významná služba byla realizována ve finančním rozsahu min. 
3 mil. Kč bez DPH / rok. Skutečností rozhodnou pro počátek běhu tříleté lhůty 
je poslední den lhůty pro podání nabídek. 

 

7.4. Ekonomické a finanční předpoklady 

Dodavatel ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické 
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze 
č. 6 této ZD. 

 

7.5. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace 

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii jako součást nabídky. 

Zadavatel může po dodavateli, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení 
uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle 
předchozího odstavce. Nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za 
neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ. 

Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

 

7.6. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu 
zahraničních dodavatelů 

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ 
a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.  

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.  

Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis 
ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 
§ 143 ZVZ.  
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7.7. Společná nabídka 

Prokázání splnění kvalifikace při společné nabídce se řídí ustanovením § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.  

 

7.8. Zahraniční dodavatelé 

Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem se řídí ustanovením § 51 odst. 7 
ZVZ.  

 

7.9. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací, 
bude v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z  účasti v tomto zadávacím řízení.  

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel pro zpracování celkové nabídkové ceny, která bude zároveň i jediným hodnotícím 
kritériem, využije Přílohu č. 1 této ZD. Dodavatel je povinen vyplnit všechna požadovaná 
pole tabulky. Hodnoty uvedené v tabulce dle věty předchozí budou uchazečem rovněž 
vepsány do elektronického nabídkového formuláře při podání nabídky v elektronické podobě. 

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena za 
splnění předmětu veřejné zakázky zpracovaná v souladu se zadávacími podmínkami 
v plném rozsahu. Celková nabídková cena pro účely hodnocení představuje předpokládanou 
cenu za poskytnutí služeb v tabulce uvedených za období 36 měsíců. 

Nabídkové ceny musí být stanoveny jako nejvýše přípustné, které není možné překročit nebo 
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD. Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré 
náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této ZD 
vč. započítání všech poskytnutých slev. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel stanoví, 
že dodavatel není oprávněn v nabídce podmínit výši nabízených jednotkových cen v Příloze 
č. 1 této ZD další podmínkou (např. minimálním plněním apod.). Jakékoliv takovéto 
podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a následně vyloučení uchazeče ze zadávacího 
řízení.  

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH. 

Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH 
částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. A dále v případech 
uvedených v této ZD.  

Celkovou nabídkovou cenu dodavatel přepíše do Krycího listu nabídky, jehož vzor 
je Přílohou č. 3 této ZD.  

V případě, že dodavatel uvede rozdílné nabídkové ceny ve vyplněné Příloze č. 1 této ZD, 
v elektronickém nabídkovém formuláři, v návrhu smlouvy či krycím listu nabídky nebo 
nesplní ostatní podmínky týkající se zpracování nabídkové ceny, bude nabídka dodavatele 
vyřazena a dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  

 

9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH dle § 78 odst. 1 písm. 
b) ZVZ.  
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Při hodnocení seřadí hodnotící komise jednotlivé nabídky vzestupně tak, že na první místo 
umístí nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou a na poslední místo nabídku s nejvyšší 
celkovou nabídkovou cenou. 

 

10. Obchodní a platební podmínky 

Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce návrh smlouvy (dále také „návrh rámcové 
smlouvy“), ve kterém budou zapracovány všechny níže uvedené obchodní a platební 
podmínky. Návrh smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky, stanovené zadavatelem 
v této ZD a přílohách k ní, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní 
a smluvní. ZD bude přílohou smlouvy. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
Návrh smlouvy může být podepsán jinou osobou na základě plné moci opravňující tuto 
osobu k jednání za dodavatele. V takovém případě bude součástí nabídky i plná moc. 
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy v souladu 
se ZVZ. Nabídka dodavatele se v takovém případě stává neúplnou a zadavatel vyloučí 
dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. 

 

10.1. Obchodní podmínky 

a) Zadavatel vylučuje, aby ceny poskytovaných služeb byly jakkoliv podmíněny, např. 
prostřednictvím stanoveného minimálního finančního plnění či množství poskytnutých 
SIM karet. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo k neodebrání veškerého množství plnění, stejně jako 
k jeho možnému navýšení. 

c) Uchazeč se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které zadavatel 
označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Důvěrné informace mohou být 
uchazečem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu 
rámcové smlouvy. Uchazeč nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací 
třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost 
mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se 
staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé 
z povinností vyplývajících z rámcové smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, 
zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.  

d) Povinností zachovávat mlčenlivost se rozumí zdržení se jakéhokoliv jednání, kterým 
by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo byly sděleny, 
zpřístupněny či využity za jiným účelem, než k plnění předmětu rámcové smlouvy. 

e) Uchazeč je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení 
důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných 
spolupracujících třetích stran. 

f) Povinností mlčenlivosti není dotčena povinnost smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit 
důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo 
z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému 
právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností 
mlčenlivosti. 

g) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 

h) Uchazeč při poskytování služeb si je vědom povinností vyplývajících mu ze zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Uchazeč je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
nezbytně nutném pro plnění předmětu rámcové smlouvy, za tímto účelem 
je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat 
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po dobu nezbytnou k uplatnění práv uchazeče vyplývajících z této rámcové smlouvy, 
předávat zpracované osobní údaje zadavateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Uchazeč učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační 
a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

j) Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

k) Dojde-li k přeměně společnosti uchazeče, je uchazeč povinen písemně oznámit tuto 
skutečnost zadavateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů od zápisu této změny 
do veřejného rejstříku.  

l) Pokud uchazeč v požadovaných lokalitách a prostorech specifikovaných v Příloze 
č. 2 nejpozději do 120 kalendářních dní ode dne obdržení písemné žádosti 
příslušného zadavatele k převodu služeb k novému poskytovateli dle bodu 3.3.3. 
nezajistí pokrytí signálem GSM, může být tato skutečnost důvodem pro odstoupení 
od prováděcí smlouvy (dále také „dílčí smlouva“ či „objednávka“) ze strany 
příslušného zadavatele. Tím nezaniká povinnost uchazeče uhradit smluvní pokuty a 
není tím dotčeno právo příslušného zadavatele na náhradu případné škody. 

m) Jestliže uchazeč neprovede úspěšné ověření dostupnosti signálu GSM pro hlasová 
mobilní zařízení dle bodu 3.3.3 této ZD v požadovaných lokalitách a prostorech 
specifikovaných v Příloze č. 2 této ZD nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy k ověření dostupnosti signálu, může být tato skutečnost důvodem pro 
odstoupení od prováděcí smlouvy ze strany příslušného zadavatele. V takovém 
případě se jedná o podstatné porušení smluvních podmínek. Tím nezaniká povinnost 
uchazeče uhradit smluvní pokuty a není tím dotčeno právo příslušného zadavatele na 
náhradu případné škody. 

n) Jestliže uchazeč bezúplatně nezřídí virtuální privátní síť (VPN) od zahájení plnění 
předmětu smlouvy dle bodu 3.1.2. této ZD, může být tato skutečnost důvodem pro 
odstoupení od rámcové smlouvy ze strany zadavatele.  

o) Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy v případě, kdy druhá 
strana poruší podstatným způsobem či opakovaně své povinnosti stanovené 
zákonem či rámcovou smlouvou. 

p) Zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy v případě, že uchazeč přestane 
být subjektem oprávněným poskytovat služby podle rámcové smlouvy nebo poruší 
povinnost mlčenlivosti dle rámcové smlouvy. 

q) Zadavatelé mohou odstoupit od prováděcí smlouvy v případě, že uchazeč 
neposkytne základní datové a hlasové služby v rámci České republiky v jinak jim 
běžně signálem pokrytých lokalitách (např. úplný výpadek sítě atd.) po dobu po sobě 
jdoucích 3 kalendářních dnů. 

r) Zadavatelé jsou oprávněni odstoupit od prováděcí smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, 
pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy v následujícím roce. 
Zadavatelé prohlašují, že do 30 kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním 
rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí uchazeči, že nebyla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle smlouvy v následujícím roce. 

s) Zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy v případě, že v insolvenčním 
řízení bude zjištěn úpadek uchazeče nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro 
nedostatek majetku uchazeče (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů). Zadavatel je rovněž oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy v případě, že 
uchazeč vstoupí do likvidace.  

t) Odstoupení od smlouvy ze strany zadavatelů nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži zadavatelů. 

u) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně. 

v) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty, náhradu škody ani práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti. 

w) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude 
sjednán způsob vypořádání vzájemných závazků. 

x) Smluvní strany se zavazují, že při předčasném ukončení prováděcí smlouvy, budou 
vzájemné závazky a pohledávky vypořádány písemnou dohodou smluvních stran, 
a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení prováděcí smlouvy. Uchazeč 
bude mít v tomto případě nárok na odměnu pouze za plnění poskytnuté po dobu 
trvání prováděcí smlouvy. 

y) Ukončením rámcové či prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvních pokut, náhrady majetkové i nemajetkové újmy, povinnosti mlčenlivosti 
a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti příslušné smlouvy. 

z) Zadavatelé jsou oprávněni uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy 
(§ 147a ZVZ), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

aa) Uchazeč je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

bb) Uchazeč je povinen sdělit zadavateli vždy nejpozději do 28. února následujícího 
kalendářního roku skutečně uhrazenou cenu za plnění této veřejné zakázky 
v předchozím kalendářním roce. 

cc) Uchazeč prohlašuje, že předmět plnění dle rámcové smlouvy nebude zatížen právy 
třetích osob, ze kterých by pro zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné 
nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě uchazeč ponese veškeré 
důsledky takového porušení práv třetích osob.  

dd) Budou-li přílohou rámcové smlouvy obchodní podmínky nebo bude-li smlouva 
na obchodní podmínky či jiné dokumenty odkazovat, má znění rámcové smlouvy 
přednost před zněním těchto obchodních podmínek či dokumentů. 

ee) Budou-li další práva a závazky definovány v obchodních podmínkách či jiných 
dokumentech uchazeče, je uchazeč povinen vždy písemně informovat zadavatele 
o jejich změně v průběhu trvání rámcové smlouvy. V případě změny obchodních 
podmínek či obdobných dokumentů, jsou zadavatelé oprávněni z tohoto důvodu 
prováděcí smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 4 měsíce a počíná 
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. V tomto případě se smlouva až do uplynutí konce výpovědní doby řídí 
dosavadními obchodními podmínkami. 

ff) Uzavřenou rámcovou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

gg) Uchazeč není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti ze smlouvy 
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. 
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hh) Uchazeč výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

ii) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že rámcová smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. 
Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

jj) Smluvní strany prohlašují, že rámcová smlouva obsahuje veškerý projev jejich 
shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji 
doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze 
smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno 
ve smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, 
včetně pokynů zadavatele. 

Stane-li se některé ustanovení rámcové smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, 
nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení rámcové smlouvy, která zůstávají 
platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou 
nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým 
ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 
původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.  

kk) Započtení proti pohledávce zadavatelů je přípustné pouze na základě písemné 
dohody smluvních stran. 

ll) Jednotliví zadavatelé stanoví kontaktní osoby, které budou jako jediné oprávněny 
jednat s uchazečem o změně v rámci jednotlivých služeb, popř. administrovat 
vyúčtování a platby. 

mm) Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou, rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem převodu první SIM karty 
k vybranému uchazeči. 

 

10.2. Platební podmínky 

a) Uchazeč v návrhu rámcové smlouvy uvede jednotkové ceny služeb požadovaných 
zadavatelem, viz příloha č. 1 této ZD, a dále uvede ceník za mezinárodní volání dle 
bodu 3.1.3 této ZD.  

b) Jednotkovou nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny daňových 
předpisů, a to na základě písemného dodatku k rámcové smlouvě podepsaného 
k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané jednotkové ceně 
bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy 
v době zdanitelného plnění. Jednotkovou nabídkovou cenu lze v průběhu plnění 
rámcové smlouvy snížit na základě písemného dodatku k rámcové smlouvě,  

c) Jednotková cena je závazná po celou dobu plnění této veřejné zakázky a obsahuje 
veškeré náklady uchazeče spojené s plněním této veřejné zakázky včetně veškerého 
materiálu, práce, poplatků, dopravy, daní atd. Jednotková cena je konečná 
a nepřekročitelná.  

d) Odměna za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena na základě daňových 
dokladů (faktur), vystavených vybraným uchazečem. Platby budou probíhat měsíčně 
zpětně. Faktury budou vystavovány na jednotlivé zadavatele dle jejich požadavků 
a budou vystavovány na základě prokazatelně čerpaných služeb poskytnutých 
v předchozím kalendářním měsíci. Fakturační období bude činit od prvního do 
posledního dne v měsíci (tj. jeden kalendářní měsíc). K faktuře musí být přiložen 
přehled (seznam) konkrétních služeb a telefonních čísel, za které je faktura 
vystavena. Faktury budou zasílány v papírové podobě prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb do sídla příslušného zadavatele a zároveň je bude mít příslušný 
zadavatel k dispozici v elektronické podobě dostupné v softwarovém řešení. 
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e) Splatnost faktury (daňového dokladu) nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od 
doručení faktury zadavateli. 

f) Faktura uchazeče musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je příslušný zadavatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči 
k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení; nová lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě nově vystaveného či opraveného 
dokladu zadavateli. 

g) V případě podání reklamace faktury na výši fakturované částky se doba splatnosti 
přerušuje. 

h) Dnem úhrady se rozumí den prokazatelného odeslání příslušné fakturované částky 
z účtu příslušného zadavatele ve prospěch účtu uchazeče. 

i) Zadavatelé neposkytují zálohy. 

 

10.3. Uzavírání dílčích smluv  

a) Dílčí (prováděcí) smlouvy dle rámcové smlouvy budou uzavírány na základě písemné 
výzvy zadavatelů k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy, 
a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu dílčí smlouvy.  

b) Písemná výzva k poskytnutí plnění zadavatelů (dále též „objednávka“) musí 
obsahovat specifikaci požadované služby a poptávané množství.  

c) Objednávka musí být příslušným zadavatelem uchazeči zaslána jedním 
z následujících způsobů:  

• prostřednictvím datové schránky;  

• prostřednictvím držitele poštovní licence;  

• osobně oproti potvrzení o přijetí;  

• prostřednictvím kurýrní služby; 

• prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem; 

• prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION - Tender arena (dále jen 
„Tender arena“). 

d) Potvrzení objednávky uchazečem musí být zasláno nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne obdržení objednávky totožným způsobem, jak je uvedeno v bodě c). 
Potvrzením objednávky ze strany uchazeče je dílčí smlouva uzavřena, a to dnem 
jejího doručení příslušnému zadavateli.  

 

10.4. Záruční podmínky 

a) Uchazeč odpovídá za řádné poskytování mobilních hlasových, datových 
a souvisejících služeb, ve stanovených termínech. 

b) Zadavatelé jsou oprávněni reklamovat fakturu, nesouhlasí-li výše fakturované částky. 

c) Uchazeč odpovídá za vady poskytovaných mobilních hlasových a datových služeb. 

d) Uchazeč poskytuje záruku za jakost předmětu plnění poskytnutého v rámci smlouvy. 

e) Zadavatelé jsou oprávněni v průběhu poskytování mobilních hlasových a datových 
služeb reklamovat vady plnění písemně na adrese uchazeče nebo e-mailem na 
e-mailové adrese stanovené uchazečem. 
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f) Uchazeč se zavazuje bezplatně odstranit zadavatelům řádně nahlášené vady bez 
zbytečného odkladu. 

 

10.5. Sankční podmínky 

a) V případě prodlení příslušného zadavatele s úhradou fakturované ceny je uchazeč 
oprávněn požadovat po tomto zadavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky 
podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění. 

b) V případě prodlení uchazeče s bezúplatným zřízením virtuální privátní sítě (VPN) dle 
bodu 3.1.2. této ZD, je zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má 
povinnost uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nezapojenou 
SIM kartu za každý i jen započatý den prodlení. 

c) Pokud uchazeč v požadovaných lokalitách a prostorech specifikovaných v Příloze č. 
2 této ZD nejpozději do 120 kalendářních dní ode dne obdržení písemné žádosti 
příslušného zadavatele k převodu služeb k novému poskytovateli dle bodu 3.3.3. 
nezajistí pokrytí signálem GSM, je příslušný zadavatel oprávněn požadovat po 
uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit příslušnému zadavateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč. Za každý i započatý den prodlení s poskytnutím 
pokrytí v každé nepokryté lokalitě a prostorech specifikovaných v Příloze č. 2 této ZD 
je příslušný zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost 
uhradit příslušnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč. Tato povinnost trvá 
až do zajištění pokrytí signálem GSM. 

d) Nedostaví-li se uchazeč k ověření dostupnosti signálu hlasové služby v uvedené 
lhůtě dle bodu 3.3.3. této ZD, nebo není-li při ověření příslušnému zadavateli 
předvedena dostupnost signálu, je příslušný zadavatel oprávněn požadovat 
po uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
25 000 Kč. Za každý i započatý den prodlení s úspěšným ověřením dostupnosti je 
zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit 
příslušnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč; tato povinnost trvá až do 
úspěšného předvedení dostupnosti signálu uchazečem.  

e) V případě nedodržení lhůty uvedené v bodu 3.3.4 třetí odstavec ZD (případná 
výjimečná dočasná nefunkčnost přenášeného telefonního čísla, která nesmí být delší 
než 24 hodin) je příslušný zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči a uchazeč má 
povinnost uhradit smluvní pokutu za každou i jen započatou hodinu prodlení částku 
1 000 Kč za každé takto postižené telefonní číslo.  

f) V případě, že uchazečem nebudou poskytovány základní hlasové a datové služby 
v rámci České republiky v jinak jím běžně signálem dostatečně pokrytých lokalitách 
(např. úplný výpadek sítě atd.) po dobu 6 hodin, je zadavatel oprávněn požadovat po 
uchazeči a uchazeč má povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za 
každou další i jen započatou hodinu prodlení. 

g) V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací, je tímto 
poškozený zadavatel oprávněn požadovat kromě náhrady majetkové i nemajetkové 
újmy zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti.  

h) Uchazeč není oprávněn navrhnout jiné sankce vůči zadavatelům než takové, které 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

i) Zadavatelé nepřipouští jakákoliv omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí 
uvedených v této smlouvě. Veškeré smluvní pokuty se nesmí dotýkat nároku 
zadavatelů na náhradu škody. 
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j) Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě 
uchazeči. 

k) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se náhrady 
škody v plné výši, ani na její právo odstoupit od příslušné smlouvy. Zaplacení smluvní 
pokuty nezbavuje uchazeče povinnosti řádně poskytnout požadované služby. 

l) Uchazeč odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení 
rámcové smlouvy v plné výši. Uchazeč bere na vědomí, že pokud neuvědomí 
zadavatele o jakékoli hrozící či vzniklé škodě a neumožní tak zadavatelům, aby učinil 
kroky k zabránění vzniku škody či k jejímu zmírnění, mají zadavatelé proti uchazeči 
nárok na náhradu újmy, která tím zadavateli vznikla. 

 

11. Další požadavky a práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob 
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

Dodavatel předloží čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor je uveden v Příloze č. 7 této 
ZD). 

 

12. Způsob zpracování a členění nabídky 

12.1. Zpracování nabídky 

Nabídka dodavatele: 

a) bude zpracována v českém jazyce; u veškerých listin a jiných dokumentů, jež jsou 
součástí nabídky a jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich 
doslovný úředně ověřený překlad do českého jazyka, s výjimkou dokladů v jazyce 
slovenském, 

b) bude obsahovat jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem 
a zadavatelem; pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce 
kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna 
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, 

c) nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 

d) bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele; 
návrh smlouvy v tomto případě nemusí obsahovat tuto ZD, která má být přílohou 
smlouvy, ZD se stane přílohou smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
uchazečem, 

e) bude obsahovat řádně vyplněnou tabulku pro výpočet celkové nabídkové ceny 
dodavatele; tabulka je Přílohou č. 1 této ZD, a dále ceník mezinárodních volání 
určených firemním zákazníkům, 

f) bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 

g) bude obsahovat smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více dodavateli společně),  

h) bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 
funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

i) bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 
ve lhůtě pro podání nabídek, 

j) bude obsahovat prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou 
dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
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K předložení požadavků dle písm. h) až j) tohoto bodu dodavatel využije Přílohu č. 7 této ZD. 

 

12.2. Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 

a) obsah nabídky, 

b) krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů zadavatele a dodavatele, 
s uvedením celkové nabídkové ceny; krycí list nabídky bude podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; vzor je uveden v Příloze č. 3 této ZD, 

c) doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (tyto doklady může uchazeč 
s ohledem na způsob podání nabídky v elektronické podobě předložit v samostatném 
logickém celku, který vloží v příslušném kroku podání nabídky do elektronického 
nástroje), 

d) vyplněná tabulka pro zpracování nabídkové ceny, 

e) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

f) ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 

 

Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení je předložení nabídky obsahující dokumenty 
a informace ve struktuře specifikované v tomto bodě. V případě, že bude dodavatelem 
podána neúplná nabídka, tj. nabídka, která neobsahuje všechny doklady a dokumenty 
požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, bude tato nabídka vyřazena a dodavatel 
bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. 

 

13. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek 

13.1. Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. května 2016 v 10:00 hod. 

13.2. Požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje 

Zadavatel dle § 44, odst. 3, písm. i) ZVZ uvádí, že požaduje podání nabídek pouze 
v elektronické podobě. Nabídka nesmí přesáhnout velikost 100 MB, z čehož maximálně 
50 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 50 MB ostatní dokumenty nabídky. 
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, 
tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG. Hodnoty 
nabídkových cen budou uchazečem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového 
formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena 
povinnost předložit součástí nabídky vyplněnou tabulku pro zpracování nabídkové ceny 
tvořící přílohu č. 1 této ZD. 

 

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě: 

a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický 
nástroj Tender arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je 
rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) 
a kontakty na uživatelskou podporu. 

b) Uchazeč musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně 
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 
20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí 
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), uchazeč musí mít v počítači 
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nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 8.0 nebo vyšší, 
Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 7 a vyšší. 

c) Uchazeč musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v 
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové 
stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky 
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení 
všech požadovaných dokladů. 

d) Nabídka musí být při podání podepsána v elektronickém nástroji zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu 
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „elektronický podpis“). Pakliže pro podpis nabídky jako celku v elektronickém 
nástroji dle věty předchozí nebude použit elektronický podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za uchazeče, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, 
u nichž je podepsání osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče vyžadováno, 
opatřeny elektronickým podpisem samostatně. 

e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně uchazeče. 
Zadavatel doporučuje uchazečům zohlednit zejména rychlost jejich připojení 
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání 
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání 
veškerých přílohy a elektronickém podepsání jejího obsahu!). 

 

13.3. Způsob a místo podání nabídek 

Nabídky je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
Tender arena, místo pro podávání nabídek je zadavatelem definováno v Oznámení 
o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek - 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi.  

 

14. Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek se uskuteční dne 13. května 2016 ihned po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

Otevírání obálek se bude řídit ustanovením § 72 ZVZ. 

Otevírání obálek je z důvodu elektronického podání nabídek neveřejné.  

Otevírání nabídek bude provedeno komisí, která zkontroluje nabídky dodavatelů dle § 72 
odst. 5 ZVZ. Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům dle předchozí věty, komise nabídku 
vyřadí a zadavatel bezodkladně dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.  

 

15. Dodatečné informace 

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ, a dále 
prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena. 

Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 4 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti.  

 

16. Poskytování zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese  

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi. 
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17. Další podmínky zadávacího řízení  

Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami, činí 120 dní ode dne 
skončení lhůty pro podání nabídky a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta může být prodloužena z důvodů uvedených v § 43 
ZVZ. 

Zadavatel vylučuje možnost variantního podání nabídek. 

Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení 
a nepřísluší mu náhrada za zpracování a podání nabídky. 

Dodavatel podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí 
budoucího smluvního vztahu (celé znění rámcové smlouvy včetně všech změn a dodatků). 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 

Příloha č. 2 Seznam zvláštních lokalit 

Příloha č. 3 Krycí list nabídky 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení ZKP 

Příloha č. 5 Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem 

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

Příloha č. 7 Čestné prohlášení dle § 68 ZVZ 

 

 

 

 

V Praze dne 21. března 2016 

 

 

 

fffffffffffffffff.. 

Ing. Zbyněk Hořelica 

ředitel 
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