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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci 

 
KHS Moravskoslezského kraje – poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze dne 24. 9. 2019 
 
1. Zadavatel v bodě č. 7 „Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií“ uvádí způsob 

hodnocení nabídky prostřednictvím technického řešení s váhou 30%. Vzhledem k tomu, že není 
nikde uvedena specifikace zadavatelem požadovaného technického řešení, tak se tento způsob 
hodnocení uchazeči jeví jako nejasný a nevyhovující § 6 ZVZ kdy je Zadavatel povinen při 
postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti. 
 
Tímto Zadavatele žádáme o objasnění co přesně je technickým řešení míněno, tak aby byl 
dodavatel schopen splnit výše uvedené hodnotící kritérium. 

 
 Odpověď: 

Zadavatel nebude posuzovat parametry, které jsou ovlivnitelné nezávisle na poskytovateli 
služeb. Bude posuzovat pouze dle parametrů jednotlivých nabízených tarifů. Tabulka 
s počty bodů je doplněna do bodu 7 zadávací dokumentace 

 
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 7 následovně: 
  
 Původní znění: 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

         Veřejná zakázka malého rozsahu bude hodnocena dle ekonomické výhodnosti. 
  
 Hodnotit se bude: 
 

1. Celková nabídková cena včetně DPH (váha 70%) 
2. Technické řešení (váha 30%)  
 

U jednotlivých kritérií bude stanoven počet bodů pro každého uchazeče. Uchazeč s nejvyšším 
počtem bodů bude určen jako vítěz. Způsob výpočtu bodů je uveden níže.  
 
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA:     

 
 
 
Při hodnocení kritéria technická řešení nejprve komise přidělí počet bodů dle nabídky 
(v rozsahu 1 - 100 bodů) a následně bude vypočten počet bodů pro hodnocení dle níže 
uvedeného vzorce. 
 
  
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:     
 

 

 Nejnižší nabídková cena 
                                              * 70% 
Nabídková cena uchazeče 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             *30% 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 
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Použitím výše uvedených vzorců jsme zaručili dodržení §6 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. V souladu s ustanovením §115, odst.3  písmeno b. zákona č.134/2016 Sb., bude 
hodnocena cena včetně daně s přidané hodnoty. 

 
 
 Upravené znění: 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

         Veřejná zakázka malého rozsahu bude hodnocena dle ekonomické výhodnosti. 
  
 Hodnotit se bude: 
 

1. Celková nabídková cena včetně DPH (váha 70%) 
2. Technické řešení (váha 30%)  
 

 
U jednotlivých kritérií bude stanoven počet bodů pro každého uchazeče. Uchazeč s nejvyšším 
počtem bodů bude určen jako vítěz. Způsob výpočtu bodů je uveden níže.  
 
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA:     

 
 
 
Při hodnocení kritéria technická řešení nejprve komise přidělí počet bodů dle nabídky 
(v rozsahu 20 - 100 bodů) a následně bude vypočten počet bodů pro hodnocení dle níže 
uvedeného vzorce. 
 
  
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:     
 

 
Tabulka pro výpočet bodů pro hodnocení kritéria technické řešení: 
 
 
Hlasový tarif typ 1           
Volné minuty - minimum 100 min 120  min 140 min 160 min >=180 min 
Počty bodů 5 10 15 20 25 
Volné SMS - minimum 50 SMS 60 SMS 70 SMS 80 SMS >=100 SMS 
Počty bodů 5 10 15 20 25 
Datové připojení typ 1           
Objem dat - minimum 1.5 GB 2,0 GB 2,5 GB 3 GB >=3,5 GB 
Počty bodů 5 10 15 20 25 
Datové připojení typ 2           
Objem dat - minimum 10 GB 12 GB 14 GB 16 GB >=18 GB 
Počty bodů 5 10 15 20 25 
 
 
Použitím výše uvedených vzorců jsme zaručili dodržení §6 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. V souladu s ustanovením §115, odst.3  písmeno b. zákona č.134/2016 Sb., bude 
hodnocena cena včetně daně s přidané hodnoty. 

 

 Nejnižší nabídková cena 
                                              * 70% 
Nabídková cena uchazeče 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             *30% 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 
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V Ostravě, 3.10.2019 
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