Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku v nadlimitním režimu na služby
zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
s názvem:

„Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby
mobilní a pevné sítě“
Identifikační údaje zadavatele
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/ 8
771 47 Olomouc
IČ: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc
účet č. 19-1096330227/0100
Rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Právní forma zadavatele:
veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:
Mgr. Petra Jungová, LL.M.
tel.č.: +420 585 631 117, fax: 585 631 012, email: petra.jungova@upol.cz
dále jen „zadavatel“
Způsob zadání: otevřené řízení
Profil zadavatele: https://zakazky.upol.cz
Odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:
https://zakazky.upol.cz/vz00002817
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.
Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28
odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky
Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely této
Dokumentace jen „Dodavatel“ či „Dodavatelé“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou
výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí zejména tímto Zákonem a jeho prováděcími
předpisy.
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1. Informace o klasifikaci a předmětu veřejné zakázky
1.1.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby
kód CPV

Název

64200000-8
64210000-1
50334400-9

Telekomunikační služby
Telefonní služby a přenos dat
Údržba komunikačních systémů

1.2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
A) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“)
Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě zadavatele v rozsahu
poskytování služeb, které umožní vzájemné volání mezi všemi SIM kartami používanými
zadavatelem (v současné době používáno cca 500 SIM karet) a všemi pevnými telefonními
čísly zadavatele předčíslí 585 63x xxx, a to za splnění dále vedených podmínek:
Popis stávajícího stavu:
Zadavatel je vlastníkem zařízení s technologií inteligentního využívání spojení mezi pevnou
(fixní) a mobilní sítí, stejně tak jako koncových zařízení pro pevné a mobilní sítě (telefony
GSM, VOIP, analog, digital).
Specifikace zařízení (dále jen „zařízení“):
Komunikační systém Avaya AT&T Definity G3r / CM3.x se zdvojeným zařízením, v SW
vybavení CM 3.x a HW vybavení interface karet od roku 1996 do současnosti. Kapacita
zařízení je v současné době využívána cca 5 000 uživateli ve 14ti komunikačních uzlech
zadavatele lokalitách v Olomouci, připojení od 1 komerčního poskytovatele ze dvou
zálohovaných uzlů, v celkové kapacitě 90 provolbových obousměrných linek se signalizací
euroISDN. Ve dvou geograficky oddělených pracovištích zadavatele v Olomouci je umístěno
řízení sítě, které rozhoduje na základě diagnostiky o výběru a směrování odchozích hovorů.
Připojení z obou lokalit je uvedeno pro volajícího pod stejným provolbovým číslem, stejně tak
jako odchozí identifikace hovorů.
Zadavatel požaduje připojení přes rozhraní ISDN30. Zadavatel bude využívat ISDN30 linky i
k videokonferencím.
Rozsah plnění požadovaných služeb:
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-

Poskytováni tarifních balíčků mobilních a datových služeb v rozsahu dle požadavků
uvedených níže v textu,

-

poskytování paušálních služeb a zabezpečení provozu na pevných linkách telefonní
ústředny zadavatele s předčíslím 58563 prostřednictvím ISDN se záložním
připojením nejméně ze dvou lokalit / komunikačních uzlů objednatele v celkové
kapacitě nejméně 60 provolbových kanálů,

-

poskytování mobilního tarifu pod označením Major obsahujícího 250 volných minut
pro volání do všech sítí, 20 volných SMS, 400MB dat

-

poskytování mobilního tarifu pod označením Minor obsahujícího 50 volných minut pro
volání do všech sítí, 10 volných SMS, 200MB dat

-

poskytování podpory a služeb spojených s rozúčtováním poplatků za SIM a pevné
linky (pobočkové linky komunikačního systému UP) dle požadavků zadavatele
specifikovaných v Příloze č. 5 této Dokumentace „Modelový formát výpisu volání“,

-

poskytování podpory a konzultací v rámci zřizování a provádění provozních změn
v nastavených službách v definovaném rozsahu a požadovaném způsobu,

-

zabezpečení integrace služeb volání pevných a mobilních čísel minimálně
v přenášení identifikace volaných a volajících, integraci mobilního čísla a pevné linky
v rozsahu pro minimálně 50 uživatelů (min. v rozsahu funkcionality EC 500
využívaného komunikačního systému zadavatele),

-

vedení evidence změn a nastavení dle platné legislativy a případně dalších
závazných podmínek,

-

aktivace roamingu (hlasového i datového) pouze na vyžádání zadavatele/objednatele
ke konkrétní SIM kartě, účtování roamingu bude probíhat podle platných ceníků
k příslušným SIM kartám, které budou mít tuto služby aktivovánu,

-

zpracování telefonního účtu na osobu, středisko a vyšší nákladové středisko (dle
vnitřní struktury zadavatele, která bude vybranému Dodavateli poskytnuta ke dni
podpisu smlouvy pro nastavení účtu) za pevnou a mobilní síť,

-

vedení a průběžná aktualizace jmen a nákladových středisek jednotlivých uživatelů
SIM / pevných linek a jejich zahrnutí do měsíčních vyúčtování,

-

zpracování reportů a sestav s možností importu do informačního systému zadavatele
(SAP),

-

zachování H323 hlasové brány Cisco 2651, umožňující zvýhodněné volání do sítě
CESNET pro všechny uživatele komunikačního systému zadavatele,

-

poskytnutí jednoho konkrétního telefonního čísla přiděleného konkrétnímu osobnímu
konzultantovi zadavatele a jeho konkrétnímu zástupci s dostupností podpory pondělí
– pátek, vždy v době od 7.30 hod. – 17.30 hod. (osoba konzultanta na požadovaném
exkluzivním telefonním čísle bude zajišťovat podporu jak pro mobilní tak pro pevné
(fixní) hlasové i datové služby
(Pozn. Zadavatel nepřipouští splnění tohoto požadavku prostřednictvím „call centra
a/nebo zelené linky“ s obecným volacím číslem. Případná změna těchto osob musí
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být zadavateli/objednateli oznámena písemně a zadavatelem/objednatelem předem
odsouhlasena),
-

volání ze všech účastnických čísel pevných a mobilních zadavatele na mobilní číslo
konzultanta (viz. odst. výše) bez dopadu do účtování volných minut volajícího a
jakýchkoliv poplatků,

-

možnost prioritizace volání v rámci vlastní sítě bez odečítání volných minut a
účtování pro všechny nabízené mobilní tarify pro volání z pevného připojení na SIM
zaměstnanců zadavatele,

-

poskytovatel je povinen převzít a zajistit poskytování svých služeb na zařízení
v majetku Zadavatele,

-

poskytování služeb bude zajištěno v rozsahu a za podmínek stanovených touto
Dokumentací.

B) Poskytování servisní podpory komunikačního systému (telefonní ústředny) Avaya AT& T
Definity G3r konverze na CM 3.2 se zdvojeným zařízením, v SW vybavení CM 3.2 a HW
(dále jen „servis“):
-

Předmětem je poskytování servisní podpory komunikačního systému dle specifikace
zařízení v rozsahu a za podmínek uvedených v této Dokumentaci.

-

Jsou požadovány služby 1,0 plně odborně kvalifikované osoby ( min. 3letá praxe na
typu zařízení CM 3.2. provozovaného Zadavatelem) /á 8,0 hod. denně v pracovní
dny/ tj. á 40,0 hod. týdně.

Účtování služeb mobilních tarifů a ISDN30 je vždy v tarifikaci 1+1 pro volání v ČR, volání
v roamingu nebo na z jiné destinace se tarifikace bude řídit platným ceníkem.
Volné minuty jednotlivých mobilních tarifů v jednom účtovacím období v rámci
zadavatele, budou sdíleny s volnými minutami mezi všemi mobilními tarify zadavatele.
Účtování volání mobilních tarifů nad rámec paušálních volných minut bude až po vyčerpání
všech sdílených volných minut mobilních tarifů zadavatele.
Účtování minut nad rámec konkrétního tarifu bude v souladu s tzv. „fair play“ účtováním
ve vztahu k ostatním tarifům / SIM kartám zadavatele, tj. pokud po vyčerpání všech volných
minut zadavatele bude voláno ze SIM, která ještě neprovolala svoje „volné minuty“ nebude jí
účtována tato minuta/minuty, ale budou naúčtovány mezi tarify, které provolaly volné minuty
a minuty nad rámec, které odčerpaly dané SIM.

Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů ČR a
obecně závazných vyhlášek platných a účinných pro tento předmět veřejné zakázky, dle
ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.
Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně
její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel v takovém případě použít pro
plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.
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2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 mil. Kč bez DPH na období 4 let.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky: zahájení poskytování plnění dnem 21.02.2018 nebo
dnem nabytí účinnosti příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud dojde k nabytí
účinnosti příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem po 21.02.2018, smlouva se uzavírá na
dobu 4 let ode dne zahájení poskytování plnění nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště sídla Zadavatele (vše ve městě Olomouc).

4. Části veřejné zakázky
Veřejná zakázka není dělena na části. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že předmět
veřejné zakázky tvoří homogenní celek, a to především z toho důvodu, že vybraný rozsah a
předmět plnění je prokazatelně propojen v rámci způsobu a rozsahu využívání hlasových a
datových komunikačních služeb, kde zadavatel i při volání do pevných nebo mobilních čísel
v ČR vyžaduje podmínky integrující pevná a mobilní telefonní čísla do jednoho celku na
základě využití technologie poskytovatelů těchto služeb nebo na základě využití zadavatelem
provozované technologie komunikačního systému. Jak je popsáno v zadávacích
podmínkách, zadavatel mimo jiné požaduje sjednocení podpory, účetních dokladů, účetního
období, kontaktních osob, formátů dat určených pro automatické importy atd. Nejedná se o
dodávku zařízení nebo výrobků, ale o poskytování dotčených služeb, a to služeb
komplexních, jejichž rozsah není ohraničen pouze oceněním provolaných minut nebo
zaslaných / přijatých datových zpráv, ale také všech doprovodných agend, jako jsou
například jednotné reklamační postupy, hlášení poruch, hlášení krádeží, požadavků na
změnu nastavení služeb, definování nových a zařazení do stávajících skupin, nákladových
struktur a jejich průběžná aktualizace atd.
Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace předmětné zakázky prioritně vycházel
z účelu a cíle veřejné zakázky, kterým je potřeba zajištění komplexních komunikačních
hlasových potřeb spojených s hlasovými a datovými komunikacemi Univerzity Palackého v
Olomouci (tj. zadavatele) s velkým počtem uživatelů. Účel zakázky a následné zpracování
zadávací dokumentace bylo ze strany zadavatele podrobeno věcnému, časovému, místnímu
funkčnímu, procesnímu, technologickému a zvláště ekonomickému rozboru s výše
uvedenými závěry.

5. Obchodní a ostatní podmínky
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Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28
odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.
Veškeré obchodní a ostatní podmínky Zadavatele vztahující se k plnění veřejné zakázky jsou
obsaženy ve „Smlouvě na zajištění telekomunikačních služeb mobilní a pevné sítě na
Univerzitě Palackého v Olomouci, vč. servisní podpory“ (dále jen „smlouva“), která tvoří
nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 2.
Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a
označeny komentářem [doplní Dodavatel]. Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí
Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy,
bude toto zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem
vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh
smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
do nabídky.

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
6.1. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle
této Dokumentace.
Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce
doloží splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 odst. 1 zákona,
c) kritéria ekonomické kvalifikace podle § 78 odst. 1 zákona,
d) kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
6.2. Prokázání kvalifikace obecně, doklady k prokázání kvalifikace
a) Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v
kopiích. Zadavatel připouští, aby Dodavatel nahradil předložení dokladů čestným
prohlášením. Dodavatel může nahradit požadované doklady také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci Dodavatele.
b) Před uzavřením smlouvy si zadavatel dle § 86 odst. 3 Zákona vždy od vybraného
Dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
c) Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 Zákona a profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
d) Pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu
České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu
státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do
českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat
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předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.
e) V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
f) Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady o kvalifikaci.

6.3. Základní způsobilost
6.3.1. Rozsah základní způsobilosti
Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
a)
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
b)
trestný čin obchodování s lidmi,
c)
tyto trestné činy proti majetku
1.
podvod,
2.
úvěrový podvod,
3.
dotační podvod,
4.
podílnictví,
5.
podílnictví z nedbalosti,
6.
legalizace výnosů z trestné činnosti,
7.
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d)
tyto trestné činy hospodářské
1.
zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2.
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě,
3.
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4.
pletichy při veřejné dražbě,
5.
poškození finančních zájmů Evropské unie,
e)
trestné činy obecně nebezpečné,
f)
trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g)
tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1.
trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2.
trestné činy úředních osob,
3.
úplatkářství,
4.
jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla Dodavatele.
Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona –
výpis z evidence Rejstříku trestů - splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odst. 1 písm. a) Zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
6.3.2. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f)
Zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na
spotřební daň – (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění – (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).
Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní
způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

6.4. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České
republice předložením:
- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

6.5. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje v souladu s § 78 odst. 1 Zákona, aby minimální roční obrat Dodavatele
s ohledem na předmět veřejné zakázky za tři bezprostředně předcházející účetní období
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před zahájením zadávacího řízení dosahoval minimálně 3 milionů Kč v každém účetním
období.
Jestliže Dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát Dodavatele nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země sídla dodavatele a čestným prohlášením.

6.6. Technické kvalifikační předpoklady
6.6.1. K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst.
2 písm. b) Zákona seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele, kdy Zadavatel požaduje seznam minimálně:
Doložení min. jedné významné služby v oblasti telekomunikačních služeb, tj. služby
poskytnuté jednomu subjektu, v hodnotě převyšující 1,5 mil. Kč/rok, ve které poskytoval
současně i servisní služby srovnatelného rozsahu s požadavky Zadavatele na zajištění
servisu dle čl. 1.2. písm B) této Dokumentace.
6.6.2. Protichůdnost zájmů
V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně
ovlivnit plnění této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1 Zákona
považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.

6.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
6.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů
V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.
6.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické, ekonomické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
Dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s Dodavatelem.
Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce d) uvedeného výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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6.7.3. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu
dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.
6.7.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

6.7.5. Změny kvalifikace Dodavatele
Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady o
kvalifikaci.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1.

Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena podle položkové specifikace jednotkových cen, bude
sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, bude cenou úplnou a nejvýše přípustná a bude stanovena na základě
nabídky, bude platná po celou dobu účinnosti smlouvy a bude zahrnovat veškeré náklady
vzniklé Dodavateli v souvislosti s plněním veřejné zakázky zahrnující zejména, nikoliv však
výlučně, veškeré náklady, rizika, zisk, finanční vlivy, související služby, případné náklady na
autorská práva atp. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze za podmínek
stanovených zákonem.
Veškerá případná cenová zvýhodnění a slevy poskytnuté Dodavatelem musí být zahrnuty do
jednotkových cen a základních tarifů.
Dodavatel je povinen ocenit všechny položky „Modelového výpisu z účtu“, který tvoří
přílohu č. 3 této Dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.
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Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení plnění dle příslušné
smlouvy.

8. Další podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele
dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6 této Dokumentace.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele
dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy ve
smyslu čl. IX. smlouvy (viz příloha č. 2 této Dokumentace).
V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 Zákona předloží vybraný Dodavatel, který je
právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření smlouvy na základě výzvy Zadavatele
dle § 122 odst. 3 písm. c) Zákona:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k Dodavateli; zejména výpis
z obchodního rejstříku či obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu,
zakladatelskou listinu nebo stanovy.

9. Formální úprava, struktura a obsah nabídky
9.1.

Obsah nabídky

Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za Dodavatele.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem a
dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.
9.2.

Podání nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude podána v českém nebo ve slovenském jazyce, 1x v listinné podobě v originále
s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či
podpisem Dodavatele. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: „Univerzita
Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě - neotevírat“. Na
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obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení, že nabídka Dodavatele
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
9.3.

Doporučující požadavky na zabezpečení nabídky účastníka

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých
výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka účastníka nesmí
obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
9.4.

Společná nabídka

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více Dodavatelů společně.
V takovém případě se Dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho
Dodavatele.
Podání společné nabídky se považuje za společný závazek všech Dodavatelů, přičemž
Dodavatelé odpovídají ve smyslu § 1874 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
společně a nerozdílně.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatelé předkládající společnou nabídku doložili, že
odpovědnost nesou všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně.
9.5.
Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9.6.
Struktura nabídky
Nabídka bude podána v následující struktuře:
• Krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele (příloha č.1) potvrzený
Dodavatelem;
• Oceněná cenová tabulka nabídkové ceny (příloha č. 3 a 4 této Dokumentace);
• Doklady k prokázání splnění kvalifikace;
• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
(příloha č. 2);
• Doklad o složení jistoty

10.

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek v souladu s § 114 Zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení,
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení Dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné
veličině či formě než zadavatel stanovil.
Součet vážených bodových hodnot dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získala nejvyšší výslednou bodovou hodnotu.
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Bodová hodnota nabídky získaná v dílčím hodnotícím kritériu bude násobena vahou dílčího
hodnotícího kritéria.
Celková nejnižší nabídková cena je vyjádřena těmito dílčími cenovými kritérii:
Číslo
kritéria
1
2
3
4
5

Název kritéria
Cena služeb tarif Major (250 volných minut (v.m.) a 20SMS)
Cena služeb tarif Minor (50 v.m. a 15 SMS)
Cena služeb ISDN
Jednotkové ceny služeb ostatní
Cena za poskytování servisní podpory komunik. systému

Váha
kritéria
25
25
15
10
25

Ad 1) Dílčí hodnotící kritérium 1 - Cena služeb tarif Major
V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnocena následující subkritéria:
Číslo subkritéria
1
2

Název subkritéria
Ocenění modelového výpisu pro tarif Major
Paušální poplatek tarif Major

Váha subkritéria
70 %
30 %

V rámci subkritéria č.1 – ocenění Modelového výpisu z účtu pro tarif Major bude hodnocena
cena za modelový výpis účtu pro ocenění hovorného z 1 SIM karty zadavatele pro tarif
Major.
V rámci subkritéria č.2 – Paušální poplatek tarif Major bude hodnocena cena paušálního
poplatku pro tarif Major.
Za účelem hodnocení nabídek dle uvedených subkritérií dílčího hodnotícího kritéria č.1
předloží Dodavatel písemně vyplněnou Přílohu č. 3 a 4 této Dokumentace, jejíž obsahem
budou hodnocené parametry / hodnoty.
Způsob hodnocení:
V rámci subkritéria č.1 a subkritéria č.2 dílčího hodnotícího kritéria č.1 bude hodnocena výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH. V rámci těchto subkritérií získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídkové ceny nejvýhodnější
nabídky k nabídkové ceně hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky získaná v příslušném hodnotícím subkritériu bude násobena vahou
příslušného hodnotícího kritéria. Takto bude vypočtena vážená bodová hodnota příslušného
subkritéria pro každou nabídku.
Ad 2) Dílčí hodnotící kritérium 2 - Cena služeb tarif Minor
V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnocena následující subkritéria:
Číslo subkritéria
1
2

Název subkritéria
Ocenění modelového výpisu pro tarif Minor
Paušální poplatek tarif Minor

Váha subkritéria
70 %
30 %
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V rámci subkritéria č.1 – ocenění Modelového výpisu z účtu pro tarif Minor bude hodnocena
cena za modelový výpis účtu pro ocenění hovorného z 1 SIM karty zadavatele pro tarif
Minor.
V rámci subkritéria č.2 – Paušální poplatek tarif Minor bude hodnocena cena paušálního
poplatku pro tarif Minor.
Za účelem hodnocení nabídek dle uvedených subkritérií dílčího hodnotícího kritéria č.1
předloží Dodavatel písemně vyplněnou Přílohu č.3 a 4 této Dokumentace, jejíž obsahem
budou hodnocené parametry / hodnoty.
Způsob hodnocení:
V rámci subkritéria č.1 a subkritéria č.2 dílčího hodnotícího kritéria č.2 bude hodnocena výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH. V rámci těchto subkritérií získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídkové ceny nejvýhodnější
nabídky k nabídkové ceně hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky získaná v příslušném hodnotícím subkritériu bude násobena vahou
příslušného hodnotícího kritéria. Takto bude vypočtena vážená bodová hodnota příslušného
subkritéria pro každou nabídku.
Ad 3) Dílčí hodnotící kritérium 3 - Cena služeb ISDN
V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnocena následující subkritéria:
Číslo subkritéria
1
2

Název subkritéria
Ocenění modelového výpisu pro tarif ISDN
Paušální popl. tarif ISDN vč. poplatků za provolbu

Váha subkritéria
70 %
30 %

V rámci subkritéria č.1 – ocenění Modelového výpisu z účtu pro tarif ISDN bude hodnocena
cena za modelový výpis účtu pro ocenění hovorného z 1 SIM karty zadavatele pro tarif ISDN.
V rámci subkritéria č.2 – Paušální poplatek tarif ISDN bude hodnocena cena paušálního
poplatku pro tarif ISDN.
Za účelem hodnocení nabídek dle uvedených subkritérií dílčího hodnotícího kritéria č.1
předloží Dodavatel písemně vyplněnou Přílohu č.3 a 4 této Dokumentace, jejíž obsahem
budou hodnocené parametry / hodnoty.
Způsob hodnocení:
V rámci subkritéria č.1 a subkritéria č.2 dílčího hodnotícího kritéria č.3 bude hodnocena výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH. V rámci těchto subkritérií získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídkové ceny nejvýhodnější
nabídky k nabídkové ceně hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky získaná v příslušném hodnotícím subkritériu bude násobena vahou
příslušného hodnotícího kritéria. Takto bude vypočtena vážená bodová hodnota příslušného
subkritéria pro každou nabídku.
Ad 4) Dílčí hodnotící kritérium 4 - Jednotkové ceny služeb ostatních
V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnocena následující subkritéria:
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Číslo
subkritéria
1
2
3
4
5
6

Název subkritéria
Cena výpisu za mobilní a pevnou linku
Cena výpisu celkem za nákladové středisko
Cena podrobného výpisu
Cena souhrnného výpisu na pobočku /mobilní číslo
Cena jedné SMS
Cena jedné MMS

Váha subkritéria
15
45
20
10
5
5

V rámci subkritéria č.1 až subkritéria č.6 bude zadavatel hodnotit jednotkovou cenu příslušné
služby.
Za účelem hodnocení nabídek dle uvedených subkritérií dílčího hodnotícího kritéria č.1
předloží Dodavatel písemně vyplněnou Přílohu č. 4 této Dokumentace, jejíž obsahem budou
hodnocené parametry / hodnoty.
Způsob hodnocení:
V rámci subkritéria č.1 až subkritéria č.6 dílčího hodnotícího kritéria č.4 bude hodnocena
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. V rámci těchto subkritérií získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídkové ceny
nejvýhodnější nabídky k nabídkové ceně hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky získaná v příslušném hodnotícím subkritériu bude násobena vahou
příslušného hodnotícího kritéria. Takto bude vypočtena vážená bodová hodnota příslušného
subkritéria pro každou nabídku.
Ad 5) Dílčí kritérium 5 - Cena za poskytování servisní podpory komunikačního
systému/týden
Předmětem hodnocení nabídek v tomto kritériu je výše ceny za poskytování servisní podpory
komunikačního systému v rozsahu 1,0 odborně kvalifikovaného pracovníka / á 40,0 hod.
týdně.
Dodavatel je povinen uvést výši ceny v celých Kč za jeden týden poskytování servisu.
Nabídnutá výše ceny servisu je pro Dodavatele závazná i z hlediska následného plnění
smlouvy. Dodavatel je povinen tento údaj zapracovat do návrhu smlouvy.
Způsob hodnocení:
Jedná se o kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími. Nejvýhodnější
nabídka získá bodovou hodnotu 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty výše ceny servisu nejvýhodnější
nabídky k výši ceny servisu hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky získaná v rámci hodnotícího kritéria č.5 - Cena za poskytování
servisní podpory komunikačního systému bude násobena vahou subkritéria. Takto bude
vypočtena vážená bodová hodnota uvedeného subkritéria pro každou nabídku.
Celkové bodové hodnocení nabídky bude sestaveno na základě součtu příslušnými
vahami převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích kritérií.
Výsledné pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude stanoveno tak, že za
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nejvhodnější bude považována nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu
převážených bodových hodnot v rámci všech dílčích hodnotících kritérií.

11.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Zadavatel nebude realizovat s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky prohlídku
místa plnění.

12.
12.1.

Podání a otevírání obálek s nabídkami

Údaje pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. prosince 2017 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8
771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek
tak, aby byly prokazatelně doručeny (osobně nebo doporučenou poštou) do konce výše
uvedené lhůty.

12.2.

Údaje o otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. prosince 2017 v 10:00 hod., jednací
místnost č. 1 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1.
patro, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit zadavatel nebo jeho pověřený zástupce,
členové komise zadavatele, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce
Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání
obálek s nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při
příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.
Zadavatel zkontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle
pořadového čísla přijaté nabídky a sdělí přítomným osobám následující informace:
• identifikační údaje Dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo
nebo adresu místa podnikání),
• údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
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O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol dle § 110 odst. 5
Zákona.

13.

Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

13.1. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta dle ustanovení § 40 Zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek a její délka činí 2 měsíce. Po tuto dobu Dodavatel nemůže ze zadávacího
řízení odstoupit.
13.2. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona.
Výše jistoty je stanovena na částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých).
Jistotu poskytne Dodavatel:
• složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota)“
Číslo účtu zadavatele: 19-1096330227
Kód banky: 0100
Specifický symbol: IČ Dodavatele
Variabilní symbol: 2017444
V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky, musí být jistota připsána na účet
zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta je rozhodná
pro posouzení správnosti a řádnosti poskytnuté jistoty. Dodavatel předloží jako součást
nabídky fotokopii dokladu o poskytnutí peněžní jistoty.
Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu Dodavatele, na kterém
je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena
ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila
nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod
v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní
pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z
poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud Dodavatel poskytne jistotu složením
peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
V případě, že Dodavatel poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení Dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele,
ve kterém Dodavatel uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím
členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.
nebo
• formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele.
Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky
vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude i kopie bankovní záruky.
nebo
•

formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Strana 17 (celkem 21)

Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je písemné prohlášení pojistitele
obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 Zákona
jistotu.
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je Dodavatel
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

14. Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a
změna nebo doplnění Dokumentace
Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu
zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.
Podle § 98 odst. 1 Zákona může zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel,
zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez
identifikace tazatele. Žádost musí být doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky
nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena
v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel poskytne tazateli vysvětlení zadávací dokumentace v Zákonné lhůtě, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i písemně.
Vysvětlení zadávací dokumentace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i
všem Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci
v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a
musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou
zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu zadavatele i písemně.

15.

Zadávací podmínky

Na zpracování zadávacích podmínek se nepodílela žádná osoba odlišná od zadavatele.
Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní
konzultace ve smyslu § 33 Zákona.
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16.

Ostatní podmínky

16.1. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem
• ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.
16.2. Přílohy
Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1

Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2

Obchodní a platební podmínky – Smlouva

Příloha č. 3

Modelový výpis z účtu

Příloha č. 4

Hodnotící tabulka

Příloha č. 5

Modelový formát výpisu volání

Veškeré přílohy této Dokumentace jsou dostupné v elektronické podobě.
V Olomouci, dne 31.10.2017

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA

Digitálně podepsal Prof.Mgr. Jaroslav
Miller, Ph.D. MA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci [IČ
61989592], ou=1903, cn=Prof.Mgr.
Jaroslav Miller, Ph.D. MA, sn=Miller,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2017.10.31 15:13:11 +01'00'

…………………………………………..
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka na služby v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název:

„Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby
mobilní a pevné sítě“

Zadavatel
Univerzita Palackého v Olomouci

Název:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Dodavatel

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:
IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za Dodavatele:

Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele
Podpis oprávněné osoby
jednat za Dodavatele

…………………………………………..

razítko

Titul, jméno, příjmení
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Příloha č. 4 Dokumentace
Hodnotící tabulka
Položka č.

Popis položky

Nabídková cena v Kč bez DPH

1

Paušální poplatek za tarif Major

2

Cena Modelového výpisu z účtu pro tarif Major

3

Paušální poplatek za tarif Minor

4

Cena Modelového výpisu z účtu pro tarif Minor

5

Paušální poplatek za ISDN

6

Cena Modelového výpisu z účtu pro ISDN

7

Cena služeb ostatních

a)

Cena výpisu za mobilní a pevnou linku

b)

Cena výpisu celkem za nákladové středisko

c)

Cena podrobného výpisu

d)

Cena souhrnného výpisu na pobočku /mobilní číslo

e)

Cena jedné SMS

f)

Cena jedné MMS

8

Paušální cena za poskytování servisní podpory/za
týden

V…………… dne ..................................

………………………………….
Osoba oprávněná jednat
jménem či za Dodavatele
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