K čj.: 3328/2015 - ÚVN - ÚVN
V Praze dne: 9. 9. 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů:

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“)
Název veřejné zakázky
Název
Centrálního
zadavatele
IČ zadavatele
Kontaktní adresa zadavatele
Osoba zastupující
zadavatele
Kontaktní osoba pro
zadávací dokumentaci
Telefon/ fax
E-mail

Telekomunikační služby - GSM
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
61383082
U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.
JUDr. Richard Galuška – obchodní oddělení
973 20 85 84
richard.galuska@uvn.cz

Předpokládaná cena v Kč bez DPH/rok
Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH/ 4 roky

2.500.000 Kč
10.000.000 Kč

Skupina

CPV

Telekomunikační služby

64200000-8

Tato nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), jako centralizovaná zakázka pro příspěvkové
organizace Ministerstva obrany ČR.
Seznam příspěvkových organizací, pro které je veřejná zakázka zadávána (dále jen „zadavatelé“ nebo
„pověřující zadavatelé), tvoří přílohu č. 5. Jako centrální zadavatel vystupuje Ústřední vojenská
nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, které v rámci centralizovaného zadávání pořizuje
služby i pro sebe.
Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou smlouvu na plnění veřejné zakázky. Rámcová smlouva
bude uzavřena mezi centrálním zadavatelem a vybraným uchazečem. Na základě rámcové smlouvy
budou jednotliví pověřující zadavatelé (příspěvkové organizace Ministerstva obrany ČR) uzavírat
s vybraným uchazečem dílčí smlouvy. K uzavírání dílčích smluv bude docházet v průběhu roku 2016.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 5 zákona pořizuje centrální zadavatel v rámci centralizovaného
zadávání služby rovněž pro svou potřebu. Z toho důvodu užívání pojmu „zadavatel“ v zadávací
dokumentace zahrnuje rovněž „centrálního zadavatele“.
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních
služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb. Konečným místem plnění
jsou zadavatelé, tj. příspěvkové organizace Ministerstva obrany ČR uvedené v příloze č. 5 této
zadávací dokumentace.
Vymezení závazné specifikace předmětu veřejné zakázky je Přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace (dále „ZD“).
Celkový počet poptávaných hlasových a datových SIM karet je až 2448 ks. Zadavatel si vyhrazuje
právo přizpůsobit množství SIM karet dle jeho aktuálních potřeb.
Zadavatel požaduje, aby bylo zajištěno pokrytí min. 95% lokalit Zadavatele z celkového množství
signálem sítě mobilního operátora.
Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 10 a § 12 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je realizováno
formou otevřeného zadávacího řízení.
Cílem zadavatele je zajistit efektivní pokrytí služeb mobilního operátora v rámci příspěvkových
organizací Ministerstva obrany ČR v požadovaném množství a kvalitě tak, aby mohl zadavatel
vykonávat svoji činnost dle předmětu podnikání.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Smlouvu s jedním vybraným uchazečem uzavře zadavatel na 48 měsíců, s účinností od 1. 1. 2016.
Smlouva bude platná dnem podpisu smlouvy. Uzavření smlouvy zadavatel předpokládá v zákonné
lhůtě po výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel vyžaduje dokončit migraci čísel GSM (příp. souvisejících služeb) nejpozději do 40
kalendářních dnů od podpisu dílčí smlouvy mezi vybraným uchazečem a pověřujícím zadavatelem.
Tímto nesmí být v žádném případě zásadně omezen provoz zadavatelů. Uchazeč ve své nabídce
předloží konkrétní návrh postupu migrace k vybranému mobilnímu operátorovi (viz čl. 9 ZD).
Doba migrace není důvodem k prodloužení platnosti smlouvy.
Vybraný uchazeč je povinen Zadavatele vyzvat (faxem nebo e-mailem) v dostatečném časovém
předstihu k předání všech potřebných podkladů k zajištění transformace služeb.
Místem plnění veřejné zakázky jsou lokality, příspěvkové organizace MO ČR dle přílohy č. 3 ZD.

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách centrálního
zadavatele a od uveřejnění na ISVZUS.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám dle § 49 zákona na adrese:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
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K rukám JUDr. Richarda Galušky
Telefon: 973208584
Fax: 973208581
e-mail : richard.galuska@uvn.cz
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zadavatel uveřejní na svém profilu
zadavatele.
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
S ohledem na charakter veřejné zakázky zadavatel stanoví, že nebude organizovat prohlídku místa
plnění.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč,
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 jak tato právnické osoba, tak 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,
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 takovéhoto trestního 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 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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,
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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,
i)
který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona
předložením prostých kopií těchto dokladů:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - písm. a) a b)
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení –
písm. f)
c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení – písm. h)
d) čestného prohlášení – písm. c) až e), g), i) až k)

6. 2. profesní předpoklady dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
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 odpovídající
příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
c) osvědčení o oznámení komunikační činnosti dle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích,
d) osvědčení o evidenci podle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Uchazeč předloží shora uvedené doklady v prostých kopiích.
6.3. Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
6. 4. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží seznam významných
služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí
s připojením:


osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo



osvědčení vydaného jinou osobou, pokud byly služby poskytovány 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 bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Za významnou službu přitom Zadavatel považuje realizaci hlasových a datových telekomunikačních
služeb prostřednictvím mobilního operátora jednomu objednateli v rozsahu minimálně 10 000 000,- Kč
bez DPH na jednu akci v průběhu 3 let.
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
v podobě čestného prohlášení, kde strukturovaně uvede níže uvedené údaje o shora vymezených
obdobných významných službách:
a) název objednatele,
b) předmět plnění,
c) celkový rozsah a doba plnění,
d) údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádné realizaci služby,
e) údaj o tom, zda je přiložena smlouva uzavřená s jinou osobou a doklad o realizaci služby.
Přitom osvědčení veřejného Zadavatele, jiné osoby nebo čestné prohlášení dodavatele dle § 56
odst. 2 písm. a) bod 1., 2. a 3. ZVZ o realizaci služeb přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:
-

název objednatele,

-

jméno, příjmení a telefonické spojení na kontaktní osobu objednatele,

-

celkový rozsah poskytnutých služeb,

- doba plnění.
Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje předložení alespoň 1
osvědčení vyhotoveného příslušným veřejným zadavatelem či jinými osobami.

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v
prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných uchazečů požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
6.5.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se
v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou
část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:
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a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatele disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a)
zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
6.5.4.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
6.5.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze
seznamu zahraničních dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace a údaje certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel přijme za podmínek stanovených v § 143 odst. zákona výpis ze zahraničního seznamu či
zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel
sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či
zahraniční certifikát vydán.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

6.5.6. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v
rozsahu požadovaném v zákoně a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
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vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady předložené ve slovenském jazyce.
6.5.7. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51
odst. 4 zákona obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace
a)
Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených
zákonem a touto zadávací dokumentací.
b)
Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost v § 58 zákona, budou ze zadávacího řízení vyloučeni (viz ustanovení § 60 zákona).
c)
Posouzení kvalifikace provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, ustanovená
zadavatelem.

8. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ust. § 78 odst. 1 písm. b)
zákona nejnižší nabídková cena (celková nabídková cena v Kč bez DPH).
Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu
se zákonem.
V případě, že po hodnocení nabídek bude na prvním, druhém nebo třetím místě více nabídek
se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou bodovou hodnotou rozhodnuto
losem. O losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

9. Návrh smlouvy
Zadavatel uvádí jako přílohu zadávací dokumentace závazný text návrhu rámcové smlouvy. Závazný
návrh smlouvy je uveden v Příloze č. 6 k této zadávací dokumentaci.
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy a přílohy smlouvy musí být
ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál
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nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče
se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
Uchazeč musí předložit kompletní nabídku.
Povinnými přílohami smlouvy jsou:
1. Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny
2. Příloha č. 2 - Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky
3. Příloha č. 3 – Seznam lokalit zadavatele
4. Příloha č. 4 – Specifikace elektronického výpisu:
a) souhrnný
b) podrobný
5. Příloha č. 5 – Seznam zadavatelů a jejich fakturační adresy za služby
6. Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
7. Příloha č. 7 – Harmonogram migrace
8. Příloha č. 8 - Prohlášení o subdodavatelích (je-li relevantní)
Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které
se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.
9.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu
se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být
stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), výše DPH 21 % a celková nabídková cena včetně DPH (vše v Kč).
Uchazeč musí uvést nabídkovou cenu v požadovaném členění dle Přílohy č. 1 do návrhu smlouvy,
tj. cenu celkem za mobilní telefonní a datové služby (viz příloha č. 1 ZD – Doložení výpočtu nabídkové
ceny těchto podrobných podmínek zadávací dokumentace). Nabídková cena musí obsahovat ocenění
všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.
Za nabídkovou cenu je považována celková nabídková cena po dobu platnosti smlouvy v Kč bez DPH
(hodnota položky Celková nabídková cena (Kč bez DPH) listu Nabídková cena).
Náklady na veškeré služby mobilního operátora musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.
9.2.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Uchazečem stanovená nabídková cena je pro plnění veřejné zakázky cenou maximální,
nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu rámcové
smlouvy a po dobu její platnosti dojde ke změně sazby DPH.
9.3.

Přílohy smlouvy

9.3.1 Doložení výpočtu nabídkové ceny
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 1 předložit ve své nabídce doložení výpočtu
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nabídkové ceny – viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace.
Uchazeč vyplní jednotkové ceny k jednotlivým požadovaným službám „kalkulačního modelu“
do zeleně podbarvených polí.
Pro nacenění mezinárodního hovorného, odchozího a příchozího roamingu u mobilního volání, SMS
a MMS bude uchazeč naceňovat předpokládané množství měrných jednotek tak, jako by se jednalo
pouze o služby v rámci zemí EU.
Zadavatel umožňuje k jednotkovým cenám účtovat slevu.
Uchazečem doplněné jednotkové ceny budou automaticky násobeny předpokládaným množstvím
měrných jednotek a následně i příslušným počtem měsíců předpokládané účinnosti smlouvy pro
danou službu. Dále uchazeč v příloze č. 1 (Doložení nabídkové ceny) návrhu smlouvy uvede výši
slevy v %, kterou k jednotkovým cenám nabízí. Výše slevy může mít hodnotu 0,00 % nebo vyšší. Pro
uchazečem nabídnutou výši slevy v % bude automaticky dopočtena výše slevy v Kč bez DPH.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH tak bude stanovena jakou součet celkových cen
předpokládaných objemů jednotlivých služeb (Neomezený tarif, Neomezený tarif bez dat, SIM karty
pouze SMS, SIM karty pouze data, Monitoring vozidel) mínus výše slevy v Kč bez DPH.
Jako jednotkové ceny musí uchazeč uvádět pouze konečnou cenu tak, jak bude uváděna při účtování
a fakturaci.
9.3.2 Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 2 předložit ve své nabídce závaznou specifikaci
předmětu veřejné zakázky a podrobný popis poskytovatelem nabízených hlasových a datových
mobilních služeb s doložením požadovaných vlastností a závazných parametrů – viz Příloha č. 2 ZD.
9.3.3 Seznam lokalit připojení
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 3 předložit ve své nabídce seznam lokalit
připojení příspěvkových organizací. Zadavatel přitom požaduje, aby bylo zajištěno pokrytí min. 95%
lokalit Zadavatele signálem sítě mobilního operátora – viz. Příloha č. 3 ZD.
Poskytovatel zabezpečí bezplatné trvalé pokrytí všech lokalit Zadavatele (viz. Příloha č. 3)
Poskytovatel do šesti měsíců ode dne předání písemného požadavku zabezpečí trvalé pokrytí nově
definovaných lokalit, na kterémkoli místě působení na území ČR signálem GSM a signálem pro příjem
veřejného internetu vlastními technickými prostředky v rozsahu, který bude specifikován ve výše
uvedeném písemném požadavku. O způsobu pokrytí území je poskytovatel povinen informovat do
dvou měsíců. Tento požadavek může být uplatněn vícekrát po dobu trvání smlouvy.
Poskytovatel do dvou měsíců ode dne předání písemného požadavku zabezpečí dočasné pokrytí
nově definovaných zájmových prostorů, na kterémkoli místě působení na území ČR signálem pro
zabezpečení služeb definovaných v Příloze č. 2. Zadavatel při objednávce uvede prostor
a předpokládané služby a počty uživatelů. Objednatel připouští možnost zabezpečení realizace
prostřednictvím mobilních buněk poskytovatele. O způsobu pokrytí území je poskytovatel povinen
informovat do jednoho měsíce. Tento požadavek může být ze strany prvotního příjemce služeb
uplatněn vícekrát po dobu trvání smlouvy.
Poskytovatel do dvou měsíců ode dne předání písemného požadavku zabezpečí trvalé dokrytí nově
definovaných zájmových vnitřních, na kterémkoli místě působení na území ČR signálem pro
zabezpečení služeb definovaných v Příloze č. 2. Zadavatel při objednávce uvede budovy a
předpokládané služby a počty /uživatelů služeb. O způsobu pokrytí budov je poskytovatel povinen
informovat do jednoho měsíce. Poskytovatel před realizací dokrytí předloží projektovou dokumentaci
ke schválení do jednoho měsíce ode dne předání písemného požadavku.
Nezajistí-li poskytovatel dostupnost GSM signálu a signálu pro příjem veřejného internetu
v uvedených lhůtách, je uchazeč povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
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za každou lokalitu. A dále za každý započatý den prodlení se smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč; tato
povinnost trvá až do úspěšného předvedení dostupnosti signálu uchazečem. Pokud uchazeč
nepředvede funkčnost signálu ani do 14 dnů od doručení výzvy, je tato skutečnost důvodem pro
výpověď rámcové smlouvy ze strany zadavatele. Tím nezaniká povinnost uchazeče uhradit smluvní
pokuty a není tím dotčeno právo zadavatele na náhradu případné škody.
9.3.4 Specifikace elektronického výpisu
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 4a, b předložit ve své nabídce závaznou
specifikaci elektronických výpisů (souhrnný, podrobný) - viz Příloha č. 4a,b ZD.
9.3.5 Fakturační adresy za služby
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 5 předložit ve své nabídce seznam fakturačních
adres příspěvkových organizací viz Příloha č. 5 ZD.
9.3.6 čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 6 předložit čestné prohlášení:
a)

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,

b)

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

c)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9.3.7 Harmonogram migrace
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy č. 7 předložit návrh postupu migrace k vybranému
mobilnímu operátorovi. Podmínky a požadavky zadavatele na způsob zpracování návrhu postupu
migrace jsou popsány v čl. 10.5. ZD.
9.3.8 Prohlášení o subdodavatelích
Uchazeč, který má v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jiným osobám (subdodavatelům),
je povinen uvést tuto skutečnost jako přílohu návrhu smlouvy č. 8, a to čestným prohlášením
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém budou přesným popisem
jasně vymezeny jednotlivé sekce zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám, a to vždy
pro každou osobu, které bude konkrétní sekce veřejné zakázky uchazečem zadána.
V případě, že Uchazeč nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů, přílohu
návrhu smlouvy č. 8 ke smlouvě nepřikládá.
Přílohy smlouvy musí být uchazečem podepsány.
10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
10.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále a pokud možno i jedné kopii v souladu
se zadávacími podmínkami.
Nabídku je vhodné na první straně označit názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem
uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii.
Originál musí být na titulní straně označen jako „originál“, kopie jako „kopie“. V případě rozporů mezi
jednotlivými výtisky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.
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Nabídku, včetně veškerých případných příloh, zadavatel doporučuje dostatečným způsobem zajistit
proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení nabídky proti manipulaci
s jednotlivými listy lze považovat např. opatření nabídky takovými bezpečnostními prvky, které
zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní
prvky by měly být také dostatečně jedinečné, tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného
nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a
přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů může být zpracována v českém nebo slovenském
jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do českého jazyka
(nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce).
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány
statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky je vhodné očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Je vhodné jako poslední list nabídky uvést prohlášení uchazeče, v němž bude uveden celkový počet
všech listů v nabídce. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou součástí
samostatně číslovaných celků. Součástí prohlášení by měl být také seznam nečíslovaných listů
(dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků.
Uchazeč musí podat nabídku v obálce, na které musí být zřetelně vyznačeno: Neotevírat - Výběrové
řízení „Telekomunikační služby - GSM“.
10.2. Elektronická verze nabídky
Je vhodné, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD – ROM, který bude obsahovat návrh
smlouvy včetně všech příloh ke smlouvě (ve formátu *.doc nebo *.xls). Nosič musí být označen
identifikačními údaji uchazeče a názvem zakázky.
10.3 Jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání
splnění kvalifikace uchazeče:
Svazek:
a) identifikační údaje o uchazeči (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není
v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním),
b) obsah svazku,
c) smlouva o sdružení resp. jiná obdobná dohoda, je-li relevantní,
d) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,
e) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů,
f)

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

g) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů,
h) podepsaný návrh rámcové smlouvy včetně příloh:
2. Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny
3. Příloha č. 2- Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky
4. Příloha č. 3 – Seznam lokalit Zadavatele
5. Příloha č. 4 - Specifikace elektronického výpisu:
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a) souhrnný
b) podrobný
6. Příloha č. 5 – Seznam zadavatelů včetně jejich fakturačních adres za služby
7. Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
8. Příloha č. 7 – Postup migrace
9. Příloha č. 8 - Prohlášení o subdodavatelích (je-li relevantní)
i)

věcné a formální připomínky nebo doplnění závazného návrhu smlouvy zadavatele,

j) prohlášení o počtu listů.
Výše specifikované jednotlivé části nabídky je vhodné zřetelně označit předělovými listy, které by měly
být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.
10.4 Obchodní podmínky
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném Návrhu rámcové
smlouvy (příloha č. 6 ZD). Veškeré takto uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny
jako závazné.
Uchazeč je povinen mít po dobu celou účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním smlouvy, a to s pojistným
plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

10.5 Harmonogram migrace
Zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil návrh projektu, který specifikuje
postup přechodu na nové podmínky včetně návrhu časového harmonogramu implementace
požadovaných služeb (převzetí poskytování plnění od stávajícího poskytovatele), dále jen
„harmonogram migrace".
Závazná minimální osnova harmonogramu migrace:
• organizační zajištění procesu migrace
• požadované součinnosti od Zadavatele, příp. třetích stran
• způsob komunikace mezi zúčastněnými subjekty
• návrh harmonogramu procesu migrace
Zadavatel požaduje, aby Uchazeč v rámci harmonogramu migrace zpracoval k nabídce, kterou
podává, návrh časového harmonogramu postupu implementace požadovaných služeb (převzetí
poskytování plnění od stávajícího poskytovatele).
V rámci harmonogramu migrace je Uchazeč povinen respektovat požadavek Zadavatele na maximální
délku implementační lhůty ode dne uzavření dílčí smlouvy mezi pověřujícím zadavatelem a vybraným
Uchazečem (čl. 3 ZD).

11. Další podmínky
Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného
smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

12. Varianty nabídky
Varianty nabídky jsou nepřípustné.
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Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
13. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek, zadávací lhůta

13.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku podat svou
nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit
zadavateli nabídku a doklady prokazující splnění kvalifikace nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek, tj. do 3. 11. 2015 do 9,00hod.
Obálky s nabídkami a doklady k prokázání splnění kvalifikace, které Uchazeči doručí zadavateli po
skončení této lhůty, zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ neotevírá a uchazeče bezodkladně
vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí této lhůty.
Nabídky se podávají písemně a elektronicky na CD nosiči. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a
na CD nosiči na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, U
vojenské nemocnice 1200, Praha 6. Nabídky podané elektronicky zadavatel nepřipouští.
Úřední hodiny podatelny: PO – Čt : 8,00 – 15,00, Pá: 8,00 – 13,00 hod.
13.2

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 3. 11. 2015 v 9.30 hod. v sídle zadavatele, Ústřední vojenská
nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902,
budova F 1, č. dv. P 19.
Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda:
a) nabídka je zpracována v požadovaném jazyku,
b) návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit za každého uchazeče max. 2 osoby, s tím, že se musí jednat o
osobu oprávněnou jednat jménem zájemce či za zájemce. Toto prokáže předložením průkazu
totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (platí pro statutární zástupce
uchazeče), příp. předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního
rejstříku a plnou mocí (platí pro osoby, které nejsou statutárními zástupci uchazeče).

13.3

Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán (zadávací lhůta)

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v Oznámení o zakázce
uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.
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14. Přílohy zadávací dokumentace
1. Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny
2. Příloha č. 2 - Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky
3. Příloha č. 3 - Seznam lokalit Zadavatele
4. Příloha č. 4 – Specifikace elektronického výpisu:
a) souhrnný
b) podrobný
5. Příloha č. 5 – Seznam zadavatelů včetně jejich fakturačních adres za služby
6. Příloha č. 6 - Návrh rámcové smlouvy

…....................................................
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
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