VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 22.8.2017
Č.j. MMHK/145533/2017
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČO:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
00268810

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní
telefonie“
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
(dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.
Znění dotazu č. 1:
K nepřiměřeně nízké předpokládané hodnotě veřejné zakázky
Zadavatel v oznámení zadávacího řízení stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši
13.224.000 Kč za období 48 měsíců. Zároveň ze zadávacích podmínek vyplývá, že plánovaný rozsah
plnění činí přibližně 1580 karet SIM s hlasovými i datovými tarify.
Vzhledem k cenám, které je dodavatel schopen nabídnout zákazníkům obdobného druhu, odebírajících
jeho služby v počtu nižších jednotek tisíc karet SIM, se předpokládaná hodnota veřejné zakázky jeví
jako nepřiměřeně nízká. Respektive při přijetí nabídky dodavatele a plnění v zamýšleném rozsahu může
být i násobně překročena.
V kontextu právě uvedeného žádá dodavatel zadavatele, aby zvážil úpravu předpokládané hodnoty s
ohledem na aktuálně reálně dostupné ceny mobilních telekomunikačních služeb, případně, pokud tak
neučiní, aby zvážil odstranění podmínky limitující nabídkovou cenu dodavatele do výše předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu plně v souladu se ZZVZ zejm. v souladu s ust. § 16 a násl.
ZZVZ.
Zadavatel dále uvádí, že při stanovení předpokládané hodnoty vycházel i z jiných obdobných veřejných
zakázek veřejných zadavatelů a také subsidiárně s ohledem na zrušené zadávací řízení k veřejné
zakázce s názvem: „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro Statutární město Hradec Králové“ části
1 „Mobilní telefonie“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 5. 2015 pod ev. č. 511863.
Zadavatel se tak domnívá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nastavena plně v souladu se
ZZVZ a nebude tak docházet k její jakékoliv úpravě. Zadavatel současně trvá na podmínce limitující
nabídkovou cenu dodavatele do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Postup zadavatele při stanovení předpokládané hodnoty je plně v souladu se ZZVZ.
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Znění dotazu č. 2:
K pojištění odpovědnosti za škody
Zadavatel v zadávací dokumentaci Příloha č. 1 – Rámcová dohoda Čl. X Ostatní ujednání bod 9)
požaduje po vybraném dodavateli předložit kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody.
Pojistná smlouva uchazeče je předmětem obchodního tajemství, postačí zadavateli pro prokázání
pojištění odpovědnosti doložit potvrzení pojišťovny (certifikát o pojistném krytí), které obsahuje veškeré
údaje o daném pojištění?
Upraví zadavatel znění článku X bod 9 tak, aby bylo možné předložit pojistný certifikát?
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
Zadavatel uvádí, že pokud z pojistného certifikátu budou vyplývat relevantní skutečnosti, tzn. druh
pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem
jeho činnosti), výše pojištění (min. 14 mil. Kč) a doba pojištění, pak je možné nahradit pojistnou smlouvu
takovýmto pojistným certifikátem. Zadavatel považuje takovýto pojistný certifikát za pojistnou smlouvu
ve smyslu závazného vzoru Rámcové dohody o poskytování hlasových a datových služeb mobilní
komunikace.
Znění dotazu č. 3:
K poptání SIM karet pro GSM brány
Zadavatel v příloze č. 2 v oddíle 1.1.uvádí, že hodlá část poptávaných SIM karet využívat v GSM
branách. Dodavatel upozorňuje, že charakter provozu generovaný GSM branami, je odlišný od běžného
provozu na mobilní sim v telefonu. Vzhledem k tomu, že na GSM brány není poptán samostatný tarif, a
zároveň není stanoven počet takto využívaných SIM, může dojít k tomu, že dodavatel bude nucen tuto
skutečnost promítnout do cenové nabídky.
V souvislosti s výše uvedeným dodavatel žádá zadavatele, aby zvážil doplnění zadávací dokumentace
o samostatný tarif pro využití v GSM branách, údaj o počtu takových zařízení a popř. i průměrném
provozu.
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
V případě využití SIM karty do GSM brány, bude na SIM kartě nastaven Tarif 1. Doplnění samostatného
tarifu pro GSM brány je z tohoto důvodu zbytečné.
Znění dotazu č. 4:
K definici Měsíčního tarifu 2
Zadavatel požaduje v příloze č. 2 v rámci Měsíčního tarifu 2 „volání a SMS do všech sítí v ČR zdarma
(neomezený tarif) mimo (barevné linky, čísla začínající 906 xxx xxx, audiotext).“
Dodavatel uvádí, že je běžnou praxí v rámci Neomezeného tarifu požadovat v rámci paušálu volání na
barevné linky, tj. zelené linky 800, Modré linky (81, 83, 843, 844, 845, 846, 855), Bílé linky (840, 841,
842, 847, 848, 849) a na negeografická čísla - Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975)
Tímto žádáme zadavatele, s ohledem na zásady „řádného hospodáře“ o zvážení úpravy ZD s ohledem
na výše uvedené.
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
S ohledem na znalost trhu zadavatele a provedený průzkum trhu, zadavatel uvádí, že dle jeho názoru
není běžnou praxí požadovat neomezené volání na barevné linky v rámci neomezeného tarifu. Případný
požadavek by znamenal možné prodražení neomezeného tarifu, což není žádoucí. Zadavatel tak
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ponechá současné nastavení a nebude provádět další úpravy ve vymezení předmětu plnění veřejné
zakázky.
Znění dotazu č. 5:
Dodavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy žádá zadavatele o adekvátní prodloužení lhůty pro
podání nabídky o min. 5 pracovních dnů tak, aby odpovědi a dodatečné informace zadavatele mohl
zapracovat do své seriózní nabídky.
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
S ohledem na skutečnost, že na základě výše uvedených dotazů nedošlo k jakékoliv
úpravě/změně/doplnění zadávacích podmínek, zadavatel nebude prodlužovat konec lhůty pro podávání
nabídek.

Bc. Ivan Hušek, vedoucí odboru vnitřních služeb
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