PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na služby
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-030528
Číslo oznámení TED: 2017/S 211-438327
Datum zahájení zadávacího řízení: 31. 10. 2017
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 03. 11. 2017
Název veřejné zakázky:

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

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)
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§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku
OZNAČENÍ ZADAVATELE
Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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 podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název
Telekomunikační služby
Telefonní služby a přenos dat
Údržba komunikačních systémů

CPV
64200000-8
64210000-1
50334400-9

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ dobu 4 let ode dne zahájení poskytování plnění nebo
do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
10,000.000,- Kč
2,100.000,- Kč
12,100.000,- Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH
§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.
§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení
Poř.
č.
1.

Účastník
(obchodní jméno)
CellBest s.r.o.
Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc

Datum podání
nabídky

Čas podání nabídky

12.12.2017

09:55
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IČO: 28628101
Právní forma: 112 – společnost
s ručením omezeným
Nabídková cena účastníka
Položka
č.

Popis položky

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1

Paušální poplatek za tarif Major

99,-

2

Cena Modelového výpisu z účtu pro tarif
Major

5,60

3

Paušální poplatek za tarif Minor

49,-

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

1,-

b)

Cena výpisu celkem za nákladové středisko

1,-

c)

Cena podrobného výpisu

d)

Cena souhrnného výpisu na pobočku /mobilní
číslo

e)

Cena jedné SMS

0,70

f)

Cena jedné MMS

3,99

8

Paušální cena za poskytování servisní
podpory/za týden

107,47
0,10
415,58

0,50
1,-

7.300,-

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.

Univerzita Palackého v Olomouci │Křížkovského 511/8 │ 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 3

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní jméno dodavatele:
CellBest s.r.o.
IČO: 28628101

Sídlo / adresa:
Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc
DIČ:CZ28628101

Smlouva o zajištění telekomunikačních služeb mobilní a pevné sítě s vybraným dodavatelem
byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 16. 01. 2018.
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek, přičemž jednotlivé složky
nabídkové ceny byly vyjádřené ve vztahu k poskytovaným dílčím službám dílčími kritérii
stanovenými níže:
Součet vážených bodových hodnot dílčích kritérií určil výslednou bodovou hodnotu nabídky.
Celkové pořadí nabídek bylo dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější byla nabídka, která získala nejvyšší výslednou bodovou hodnotu.
Bodová hodnota nabídky získaná v dílčím hodnotícím kritériu byla násobena vahou dílčího
hodnotícího kritéria.
Celková nejnižší nabídková cena byla 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

Komise dle ust. § 122 odst. 2 zákona neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím
řízení byl jediný účastník.

Výsledek hodnocení nabídek:
CellBest s.r.o.
Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc
IČO: 28628101
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
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Nabídková cena účastníka
Položka
č.

Popis položky

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1

Paušální poplatek za tarif Major

99,-

2

Cena Modelového výpisu z účtu pro tarif
Major

5,60

3

Paušální poplatek za tarif Minor

49,-

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

1,-

b)

Cena výpisu celkem za nákladové středisko

1,-

c)

Cena podrobného výpisu

d)

Cena souhrnného výpisu na pobočku /mobilní
číslo

e)

Cena jedné SMS

0,70

f)

Cena jedné MMS

3,99

8

Paušální cena za poskytování servisní
podpory/za týden

107,47
0,10
415,58

0,50
1,-

7.300,-

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v
zadávacích podmínkách.

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi
Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.
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§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nemá do 18. 10. 2018 povinnost přijímat nabídky výhradně elektronickými
prostředky.
§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.
§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka nebyla 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
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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.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

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: 2018.01.30 08:03:30 +01'00'

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci
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