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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 26. 9. 2019 
 
1. Zadavatel stanovuje pro účely hodnocení jako jedno s hodnotících kritérií cenu, a to včetně 

DPH, současně si vyhrazuje v bodě 4.3. zadávací dokumentace právo, že tato bude po celou 
dobu kontraktu neměnná. Dodavatel upozorňuje že v takto stanovené ceně nemůže žádným 
způsobem ovlivnit výši DPH, a proto také současně nemůže nést riziko plynoucí ze změny výše 
DPH. Doplní zadavatel do zadávací dokumentace možnost změny ceny včetně DPH v případě 
změny zákonem stanovené výše DPH o takto vzniklý rozdíl? 

 
 Odpověď: 

Zadavatel připouští změnu celkové ceny s DPH v případě úpravy DPH vyplývající ze změn 
stanovených zákonem. Cena bez DPH zůstává neměnná. 
 

 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 4.3 následovně: 
  
 Původní znění: 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

 Smluvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná. 
 
 Upravené znění: 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

Smluvní cena bez DPH dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb je neměnná. Cena s DPH 
se může změnit v případě změny zákonem stanovené výše DPH. 

 
2. Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložení smlouvy o dílo. Dodavatel v této souvislosti 

upozorňuje, že předmětem plnění není poskytnutí díla ale poskytování služeb. Upraví zadavatel 
v tomto smyslu požadavek v rámci zadávací dokumentace? 
 

 Odpověď: 
Zadavatel nahrazuje v zadávací dokumentaci znění „smlouva o dílo“ novým zněním 
„smlouva o poskytování služeb“. 

 
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 4.3 a bodu 8 následovně: 

 
 Původní znění: 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

 Smluvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná. 
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8. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace, bude předložena       
v českém jazyce (k listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen 
úředně ověřený překlad do českého jazyka). 
 

 Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace. 
 
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem 
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 
 
         Nabídka musí obsahovat minimálně: 
 

• Kompletní specifikace dodávky 
Nabídka musí být specifikována tak, aby bylo možno jednoznačně stanovit cenu za každý 
jednotlivý nabízený produkt a ceny za služby, práce apod.  

• Nabídková cena 
Celková cena musí být uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a 
cena včetně DPH, všechny ceny budou uvedeny v CZK. 

• Vyplněná příloha č. 2 - Specifikace služeb  
• Vyplněná příloha č. 3 - Krycí list nabídky s cenou bez DPH i s DPH v CZK 
• Kompletní ceník volání, SMS, MMS a dalších služeb a poplatků v rámci nabízených tarifů 
• Nabídku lhůty plnění 
• Návrh smlouvy o dílo ve smyslu bodu 4.5 této zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentaci i ostatní přílohy lze stáhnout z webové stránky 
http://www.khsova.cz/obcanum/detail/12880 

 
 Upravené znění: 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

Smluvní cena bez DPH dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb je neměnná. Cena s DPH 
se může změnit v případě změny zákonem stanovené výše DPH. 

8. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace, bude předložena       
v českém jazyce (k listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen 
úředně ověřený překlad do českého jazyka). 
 

 Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace. 
 
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem 
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 
 
         Nabídka musí obsahovat minimálně: 
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• Kompletní specifikace dodávky 
Nabídka musí být specifikována tak, aby bylo možno jednoznačně stanovit cenu za každý 
jednotlivý nabízený produkt a ceny za služby, práce apod.  

• Nabídková cena 
Celková cena musí být uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a 
cena včetně DPH, všechny ceny budou uvedeny v CZK. 

• Vyplněná příloha č. 2 - Specifikace služeb  
• Vyplněná příloha č. 3 - Krycí list nabídky s cenou bez DPH i s DPH v CZK 
• Kompletní ceník volání, SMS, MMS a dalších služeb a poplatků v rámci nabízených tarifů 
• Nabídku lhůty plnění 
• Návrh smlouvy o poskytování služeb ve smyslu bodu 4.5 této zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentaci i ostatní přílohy lze stáhnout z webové stránky 
http://www.khsova.cz/obcanum/detail/12880 

 
 

3. V bodě 4.5. zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že Smluvní strany budou případné spory 
vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 
Sb. občanský soudní řád se smluvní strany dohodnou, že místně příslušným soudem bude 
Krajský soud v Ostravě. Dodavatel v této souvislosti upozorňuje, že s ohledem na předmět 
plnění, jehož poskytování se řídí Zákonem 127/2005 Sb., o elektronoických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, k řešení většiny možných sporů vzni.klých na základě 
dohody, včetně reklamace vyúčtování, bude příslušný Český telekomunikační úřad. Upraví 
zadavatel výše uvedené ustanovení? 
 

 Odpověď: 
   Zadavatel doplní zadávací dokumentaci o řešení účastnických sporů 
  
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 4.5 následovně: 
  
 Původní znění: 

4.5. Smlouva 

 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy 
 ČR. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými  
zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků.  

 
         Dodavatel je při realizaci povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud 

účastník nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. 

 
 Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
 všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
 k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
 prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
 nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
 
         Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 
  
 Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
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 Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
 cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany
 dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 
 
 Návrh smlouvy předloží dodavatel v rámci své nabídky. 
 
 Upravené znění: 

4.5. Smlouva 

 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy 
 ČR. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými  
zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků.  

 
         Dodavatel je při realizaci povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud 

účastník nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. 

 
 Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
 všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
 k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
 prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
 nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
 
         Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 
  
 Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
  
 Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
 cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany
 dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 
 

Účastnické spory, které se týkají povinností uložených Zákonem 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích budou řešeny Českým telekomunikačním úřadem (§ 129 ZEK). 
 

 Návrh smlouvy předloží dodavatel v rámci své nabídky. 
 

4. V bodě 7 zadávací dokumentace zadavatel stanovil jako jedno z hodnotících kritérií technické 
řešení s celkovou váhou pro hodnocení nabídek ve výši 30 %. Předmět plnění je však 
zadavatelem definován na principu definice požadovaných tarifů a jejich struktury (objem dat 
zahrnutých v tarifu, počty volných jednotek apod.). Příloha č.1 pak neobsahuje žádné další 
požadavky ne technické parametry řešení. Může zadavatel, v zájmu transparentnosti soutěže, 
vysvětlit a uvést příklad jakým způsobem bude provádět hodnocení této části nabídky a za jaké 
vlastnosti nabízeného plnění může dodavatel Získat vyšší hodnocení v rámci tohoto kritéria? 
Dodavatel v této souvislosti upozorňuje, že tento dotaz podává proto, že možnosti poskytování 
služeb mobilních sítí jsou velmi široké co do struktury a rozsahu, nicméně jsou právě vlastnostmi 
a samotnou povahou služeb velmi omezené například v oblasti garance některých parametrů, 
kdy na rozdíl od služeb pevných sítí například nelze u mobilních služeb reálně garantovat 
procentuální dostupnost služby na úrovni SLA  protože zde poskytovatel služby nemůže obecně 
ovlivnit různé vlivy působící na síť, jako jsou například nepředvídatelné povětrnostní a 
atmosférické vlivy, lokální přetíženost sítě v souvislosti s konáním různých masových akcí 
(shromáždění, sportovní a kulturní události apod.). Rychlost připojení je dána zejména použitou 
technologií pokrytí dané oblasti (EDGE, 3G apod.) a aktuálním „vytížením" technologických 
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prostředků poskytovatele apod. Dodavatel proto předpokládá, že v tomto bodě může zadavatel 
očekávat a následně hodnotit například úroveň a dostupnost zákaznické podpory, míru pokrytí 
území signálem mobilní sítě apod. Nicméně dodavatel nezná priority zadavatele v této oblasti, a 
proto neví jaké informace má pro účely hodnocení zmíněného kritéria uvést. 
 

 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:     
 

 
 
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: 
 

 Nejnižší nabídková cena 
                                              * 70% 
Nabídková cena uchazeče 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             *30% 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 
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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. 

 
5. V oblasti žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace stanovil zadavatel lhůtu pro podání dotazů 

na 5 kalendářních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel však nestanovil lhůtu, 
ve které na případné dotazy odpoví. Současně však požaduje podání nabídek v písemné formě 
a připouští její podání prostřednictvím kurýrních a poštovních služeb. Toto ustanovení však 
případnému uchazeči nezaručuje dostatečnou lhůtu pro podání nabídky prostřednictvím 
poštovních a kurýrních služeb, protože nezná lhůtu, ve které může očekávat zveřejnění 
posledních vysvětlujících informací k zadávací dokumentaci ze strany zadavatele. Připustí proto 
zadavatel elektronické podání nabídky nebo stanoví lhůty tak aby mohl případný uchazeč podat 
nabídku prostřednictvím poštovních a kurýrních služeb? Zadavatel sice uvádí, že změny v 
zadání veřejné zakázky provede nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tato 
lhůta se však kryje se lhůtou, kdy uchazeči mohou podávat žádosti na vysvětlení zadávací 
dokumentace a dodavatel tak ve lhůtě 5 dní před vypršením lhůty pro podání nabídky nemá 
jistotu, že zadavatel nevydá informaci o změně podmínek a neprodlouží lhůtu pro podání 

 Nejnižší nabídková cena 
                                              * 70% 
Nabídková cena uchazeče 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             *30% 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 
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nabídky v době, kdy dodavatel již předal nabídku k doručení prostřednictvím kurýrní nebo 
poštovní služby. 
 

 Odpověď: 
   Zadavatel upraví zadávací dokumentaci v bodě 3.4 a v bodě 10.2. 
 
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 3.4 a 10.2 následovně: 
  
 Původní znění: 

3.4. Výhrady zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• nevybrat žádnou nabídku (zejména v těchto případech: bude-li podána pouze jediná nabídka, 

v případě nízké nabídkové ceny nebo v případě, kdy i nejnižší cena překročí možnosti přidělení 
zdrojů na akci z MZ ČR) 

• neuzavřít smlouvu 
• změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadání (zadavatel oznámí změnu všem účastníkům, 

kteří do doby změny kontaktovali zadavatele pro další informace), změna bude provedena 
písemnou formou nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

• jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí 
smlouvy 

• informace a údaje v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele, které je každý účastník povinen plně a bez výhrady respektovat při 
zpracování nabídky 

• neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení 

 

10.2. Lhůta pro doručení nabídek 

 Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 16.10. 2019 
  

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné 
zakázky. 
 
Zadávací lhůta: 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou, končí podepsáním smlouvy, nejpozději 
31. 12. 2019. 

 
 Upravené znění: 

3.4. Výhrady zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• nevybrat žádnou nabídku (zejména v těchto případech: bude-li podána pouze jediná nabídka, 

v případě nízké nabídkové ceny nebo v případě, kdy i nejnižší cena překročí možnosti přidělení 
zdrojů na akci z MZ ČR) 

• neuzavřít smlouvu 
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• změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadání (zadavatel oznámí změnu všem účastníkům, 
kteří do doby změny kontaktovali zadavatele pro další informace), změna bude provedena 
písemnou formou nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

• jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí 
smlouvy 

• informace a údaje v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele, které je každý účastník povinen plně a bez výhrady respektovat při 
zpracování nabídky 

• neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení 

10.2. Lhůta pro doručení nabídek 

 Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 16.10. 2019 
  

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné 
zakázky. 
 
V případě podání nabídky poštou nebo kurýrní službou se za datum doručení považuje datum 
předání dopravní společnosti a musí být touto společností prokazatelně označeno na 
doručované nabídce. 
 
Zadávací lhůta: 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou, končí podepsáním smlouvy, nejpozději 
31. 12. 2019. 

 
6. V bodě 5.2. zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že Mobilní a datové služby budou 

poskytovány po dobu dvou let od podepsání smlouvy. Upraví zadavatel tuto podmínku tak aby 
lhůta běžela ode dne účinnosti smlouvy a tím byl zajištěn pro smluvní strany prostor pro 
například splnění podmínek pro přenos čísel mezi poskytovateli služeb, nastavení podmínek na 
straně dodavatele apod? 
 

 Odpověď: 
   Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v bodě 5.2 . 
  
 Úprava zadávací dokumentace 
 Dochází ke změně bodu 5.2 následovně: 
  
 Původní znění: 

5.2. Doba a termín plnění 

 Mobilní a datové služby budou poskytovány po dobu dvou let od podepsání smlouvy. 
 
 Upravené znění: 

5.2. Doba a termín plnění 

 Mobilní a datové služby budou poskytovány po dobu dvou let od dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 

7. V příloze 1 zadávací dokumentace zadavatel definuje požadavky na parametry a vlastnosti 
jednotlivých tarifů. V této souvislosti se dodavatel ptá, zda datové připojení typ 1 - 4 jsou 
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požadovány jako volitelná kombinace s hlasovými tarify typu 1 a 2 , nebo zda se jedná o tarify 
určené pro datová zařízení typu tablet, modem apod, případně kombinace obou užití. 
 

 Odpověď: 
   Datový tarif typ 1 bude jako kombinace s hlasovými tarify typu 1 a 2 
   Datové tarify typ 2 a 3 budou v kombinaci s hlasovými tarify typu 1 
   Datový tarif typ 4 je určen pro zařízení typu NTB, tablet apod. k připojení k internetu 

 
8. Dodavatel se dále zadavatele ptá na požadavek na Datové připojení typ 4. Ze zadání není 

zřejmé čím se liší tento požadovaný typ od typů 1 - 3 co do účelu a způsobu užití, zda se 
například nejedná o požadavek pro zajištění komunikace typu M2M určenou pro komunikaci 
zařízení s přenosem malých objemů dat a podobně a v této souvislosti žádá dodavatel také o 
bližší specifikaci očekávaného objemu dat, který zadavatel požaduje zahrnout do ceny služby, 
případně jaký objem přenášených dat v této variantě zadavatel očekává. 
 

 Odpověď: 
   Datové připojení typu 4 bude používáno pro připojení zařízení typu NTB k internetu 

 
9. Zadavatel se dále ptá na požadavek v příloze 1 zadávací dokumentace, kde zadavatel požaduje 

bezplatné poskytnutí některých služeb a operací. Dodavatel uvádí, že některé z těchto služeb 
(typicky například aktivace nové SIM) jsou dle standardního ceníku zákazníkům zpoplatňovány 
a jejich bezplatné poskytnutí by z finančního a daňového pohledu mohlo být považováno za dar. 
Připustí proto zadavatel v takových případech zpoplatnění například symbolickou částkou ve 
výši 1 Kč? 
 

 Odpověď: 
   Zadavatel připustí ve výše uvedených případech zpoplatnění částkou 1 Kč. 
 

 
 

V Ostravě, 3.10.2019 
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	10.2. Lhůta pro doručení nabídek

	Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 16.10. 2019
	Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
	Zadávací lhůta:
	Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou, končí podepsáním smlouvy, nejpozději
	31. 12. 2019.
	Upravené znění:
	3.4. Výhrady zadavatele

	Zadavatel si vyhrazuje právo:
	 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
	 nevybrat žádnou nabídku (zejména v těchto případech: bude-li podána pouze jediná nabídka, v případě nízké nabídkové ceny nebo v případě, kdy i nejnižší cena překročí možnosti přidělení zdrojů na akci z MZ ČR)
	 neuzavřít smlouvu
	 změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadání (zadavatel oznámí změnu všem účastníkům, kteří do doby změny kontaktovali zadavatele pro další informace), změna bude provedena písemnou formou nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání...
	 jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy
	 informace a údaje v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele, které je každý účastník povinen plně a bez výhrady respektovat při zpracování nabídky
	 neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení z účasti v zadávacím řízení
	10.2. Lhůta pro doručení nabídek

	Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 16.10. 2019
	Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
	V případě podání nabídky poštou nebo kurýrní službou se za datum doručení považuje datum předání dopravní společnosti a musí být touto společností prokazatelně označeno na doručované nabídce.
	Zadávací lhůta:
	Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou, končí podepsáním smlouvy, nejpozději
	31. 12. 2019.
	6. V bodě 5.2. zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že Mobilní a datové služby budou poskytovány po dobu dvou let od podepsání smlouvy. Upraví zadavatel tuto podmínku tak aby lhůta běžela ode dne účinnosti smlouvy a tím byl zajištěn pro smluvní stran...
	Odpověď:
	Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v bodě 5.2 .
	Úprava zadávací dokumentace
	Dochází ke změně bodu 5.2 následovně:
	Původní znění:
	5.2. Doba a termín plnění

	Mobilní a datové služby budou poskytovány po dobu dvou let od podepsání smlouvy.
	Upravené znění:
	5.2. Doba a termín plnění

	Mobilní a datové služby budou poskytovány po dobu dvou let od dne nabytí účinnosti smlouvy.
	7. V příloze 1 zadávací dokumentace zadavatel definuje požadavky na parametry a vlastnosti jednotlivých tarifů. V této souvislosti se dodavatel ptá, zda datové připojení typ 1 - 4 jsou požadovány jako volitelná kombinace s hlasovými tarify typu 1 a 2 ...
	Odpověď:
	Datový tarif typ 1 bude jako kombinace s hlasovými tarify typu 1 a 2
	Datové tarify typ 2 a 3 budou v kombinaci s hlasovými tarify typu 1
	Datový tarif typ 4 je určen pro zařízení typu NTB, tablet apod. k připojení k internetu
	8. Dodavatel se dále zadavatele ptá na požadavek na Datové připojení typ 4. Ze zadání není zřejmé čím se liší tento požadovaný typ od typů 1 - 3 co do účelu a způsobu užití, zda se například nejedná o požadavek pro zajištění komunikace typu M2M určeno...
	Odpověď:
	Datové připojení typu 4 bude používáno pro připojení zařízení typu NTB k internetu
	9. Zadavatel se dále ptá na požadavek v příloze 1 zadávací dokumentace, kde zadavatel požaduje bezplatné poskytnutí některých služeb a operací. Dodavatel uvádí, že některé z těchto služeb (typicky například aktivace nové SIM) jsou dle standardního cen...
	Odpověď:
	Zadavatel připustí ve výše uvedených případech zpoplatnění částkou 1 Kč.
	V Ostravě, 3.10.2019

