Město Břeclav
Sp.zn.: M U B R -24841/2011
Vyřizuje: Ing. Běhůnek Josef
te l: 519 311 235 mobil 731 428 232
e-mail: iosef.behunek@breclav.org

Datum: 7.4.2011

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) směrnice Rady města Břeclavi č. 3/2009, kterou
se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozhodla Rada města Břeclavi na
své 11. schůzi dne 6.4.2011 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na :

„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU

1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Josef Hlavňovský
Telefon: 519 311 418
Email: josef.hlavnovsky@breclav.org
www.breclav.org

2. Předmět soutěže
Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele hlasových a datových služeb provozovaných v sítích
GSM
2.1. Zadavatel požaduje zachování stávajících telefonních čísel a zajištění tzv. přenositelnosti
současných telefonních čísel v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč v nabídce uvede konkrétní návrh postupu
případného přenosu čísel včetně termínového harmonogramu.
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.2. Realizací zakázky nesmí být nijak omezen provoz a funkce zadavatele.
.3. čísla musí být dovolateiná z JTS a při odchozích hovorech do JTS je musí být možné použít
jako čísla volajícího.

2.4. Poskytováni hlasových služeb
2.4.1. všechny SIM karty pro hlasové služby budou sdílet jeden balík kreditu a to sdílených
10.000 volných minut za měsíc

2.5. Poskytování datových služeb
2.5.1. Datový tarif tuzemský pro 3 telefonní čísla na neomezené připojení ke všem aplikacím k
internetu v České republice:
B
FUP (fair usage policy) kvóta-limit pro přenos dat: pro 3 SIM karty minimálně 2
GB na 1 SIM kartu za měsíc

2.6. Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na hlasové a datově služby:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

zařazení všech telefonních čísel do virtuální podnikové sítě (VPN) a volání v rámci této
sítě VPN zdarma, přičemž tyto hovory v rámci sítě VPN se nezapočítávají do volných
minut v rámci volných minut společného kreditního balíku
poskytování hlasového roamingu se zaměřením na zvýhodněná volání v zemích Evropské
unie
zobrazení volaného čísla - volajícímu je umožněno získat informace o čísle, na které se
dovolal volající
přesměrování nepodmíněné - všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na zvolené
číslo
přesměrování v případě, že je obsazeno, příchozí hovor je přesměrován na zvolené číslo
signalizace příchozího hovoru - během hovoru je signalizován další hovor a volaný si
může zvolit, zda odpoví, odmítne či bude hovor ignorovat
přidržení hovoru - účastník může přidržet účastníka hovoru a následně zavolat na jiné
číslo či akceptovat příchozí hovor
obdržení a odesílání krátkých textových zpráv
možnost bezplatného přístupu k podrobným výpisům z účtů zadavatele
zadavatel požaduje správu služeb po internetu včetně možnosti kontroly detailních
výpisů jednotlivých hovorů ( hodiny volání, volaného čísla, délky hovoru) elektronickou
formou a softwarového vybavení pro tyto služby
požadavek závazku uchazeče k zřizovaní a rušení dalších služeb zdarma (např. roaming)
uchazeč umožní zadavateli bez jakýkoliv poplatků blokovat odchozí volání na jakákoliv
zadavatelem definovaná telefonní čísla, příp. umožní zablokovat volání z mobilního telefonu
(mimo krizových čísel).
zadavatel požaduje poskytnutí kreditu na nákup mobilních zařízení a to dodání 5ks
telefonů pro top management a 53 ks mobilní telefonů střední třídy. Dodávka
telefonů nesmí být podmíněna minimálním plněním na tel. čísle a nesmí být
podmíněna prodloužením účastnické smlouvy.

o
o
o

poskytování nepřetržité zákaznické podpory (24 hodin denně a 7 dní v týdnu) a určení
konkrétní osoby dodavatele k tomuto poskytování,
pokrytí území ČR signálem pro hlasové služby: minimálně 90 % obyvatel České
republiky
zadavatel požaduje povinnost uchazeče jednat o počtu volných minut v případě, že v
průběhu plnění smlouvy dojde ke změně počtu SIM karet zadavatele o více jak 15 %
stávajícího počtu

3. Doba a místo plnění
3.1, Lhůta pro plnění veřejné zakázky?
Lhůta pro plném všech částí veřejné zakázky se stanovuje na 24 kalendářních měsíců počínaje dnem

22.6 .2011.

3.2. Místo plněni veřejné zakázky
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 69081 Břeclav

4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
4.1, Základní kvalifikační předpoklady>
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
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 podnikám 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
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 předpisu40),

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 insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci dam 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,
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 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písni, d) 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,

(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1
písm. 0],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až 1)].
4.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) zákona splňuje dodavatel, který předloží:
•
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, ne starší než 90 dnů
•
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů požadovaných v bodu 4.2.
4.3. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace Či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

5. Způsob zpracování cenové nabídky
5. L Požadavky na způsob zpracováni nabídkově ceny
Položkové ceny v nabídce budou uvedeny v Kč bez DPH a konečná nabídková cena bude uvedena v Kč,
v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, nabídková cena bude
stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, prací,
dodávek a činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky
v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Uchazeč je povinen přiřadit nabídkovou cenu ke všem požadovaným jednotlivým částem předmětu
zakázky, a to jako hodnotu, která je vyšší než částka 0 Kč bez DPH.
5.2. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu
Výši jednotkových cen, cen jednotlivých tarifíi a dalších poplatků, které jsou součástí nabídkové ceny
lze překročit pouze za podmínky dojde-li před (po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy) nebo
v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH .
5.3. Další obchodní a platební podmínky
5.3.1. Hovory budou účtovány v režimu 60 + 1
5.3.2. Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena měsíčně v české měně na
základě daňových dokladů - faktur vystavených dodavatelem. Za fakturační období bude
považován kalendářní měsíc. Dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den
příslušného měsíce, za který je vyúčtování vyhotovováno. Faktury budou vystavovány dle
prokazatelně doloženého provolaného času, počítaného dle dojednané tarifikace. Celková
fakturovaná částka bude v příloze faktury členěna na fakturované částky na jednotlivé SIM
karty a jednotlivé služby. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré
náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu,
je kupující oprávněn ji ve Ihůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen
vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury
prodávajícímu dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti
počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná
faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena kupujícímu.
Splatnost faktury činí 21 dnů a počítá se ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní
strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení,
ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5.3.3. V případě zpoždění zadavatele se zaplacením jednotlivých měsíčních faktur nesmí být
stanovena smluvní pokuta a úrok z prodlení může být maximálně ve výši stanovené
nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. v zákonné výši.
5.3.4. V případě, že smlouva bude odkazovat na všeobecné obchodní podmínky uchazeče, musí
být tyto součástí návrhu smlouvy v nabídce uchazeče, přičemž ustanovení smlouvy bude
mít přednost před ustanoveními obsaženými ve všeobecných obchodních podmínkách.
5.3.5. Uchazeč se zavazuje, že nezvýší po celou dobu účinnosti smlouvy sazby za minuty a
jednotky uvedené ve své nabídce.

5.3.6. Po dobu platnosti a účinnosti smlouvy se budou na všechny zadavatelem nově aktivované
služby (napf. nové SIM karty,), jejichž jednotková cena či cena za měsíc je v této smlouvě
či v nabídce uchazeče specifikována, plně vztahovat ustanovení o ceně jednotlivých služeb.
Uchazeč je také i v případě nově aktivovaných služeb povinen dodržovat všechny další
povinnosti vyplývající z této smlouvy.
5.3.7. Poskytovatel se zavazuje, že na služby, které nebyly součástí nabídkové ceny se použijí
ceny obvyklé v místě a čase plnění (např. standardní ceníky poskytovatele).
5.3.8. Smlouva se musí řídit právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána
výhradní příslušnost českých soudů.

6. Obsah nabídek
Písemná nabídka m usí být členěna do samostatných příloh takto:
Příloha č. I - Základní údaje o nabídce
Tato příloha musí obsahovat:
• vyplněný krycí list nabídky (obsahující název a adresu uchazeče s označením pověřeného
zástupce, ÍČ, DIČ, telefonické, faxové spojení a e-mailové spojení, kontaktní osobu
včetně jejího přímého telefonického spojení, celkovou nabídkovou cenu s DPH v Kč),
• bližší údaje (popis) o předmětu zakázky,
• doklady prokazující kvalifikaci uchazeče v požadovaném rozsahu,
• prohlášení podepsáné osobou oprávněnou jednat jm énem či za uchazeče, z něhož
vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
Tato příloha musí obsahovat:
• celkovou cenovou nabídku včetně položkového členění
• cena z a l 0.000 volných m inut za měsíc do všech sítí mimo síť VPN x 24
měsíců,
• cena za 1 SIM hlasovou x 58ks x 24 měsíců,
• cena za 1 SIM datovou v režim u GPRS, EDGE, 3G s m inim álním měsíčním
limitem přenosu dat 2 GB x 3ks x 24 měsíců,
• cena za 1 m inutu hovoru do všech sítí při překročení sdíleného m ěsíčního
kreditu volných minut,
• cena za 1 SMS do všech sítí,
• cena za 1 MMS do všech sítí.
•

Kredit na nákup mobilních zařízení spolu se seznamem možných mobilních zařízení
nejméně v počtu 10 ks pro top management a 10 ks zařízení střední třídy, včetně
jejich nabídkové a doplatkové ceny.

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Tato příloha musí obsahovat:
• návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami zadání,
• návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

7.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následuj ícím po vydání této výzvy a končí dne 22.4.2011
v 9.00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena „Výběrové řízení - „ Poskytování mobilních telekomunikačních služeb NEOTVÍRAT".
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná radou města dne 25.4.2011.

8.

Zadávací podklady

Bližší informace lze získat prostřednictvím telefonního nebo e-mailového dotazu u výše uvedené
odpovědné osoby.

9.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 60 dnů ode dne otevírání obálek.

10.

Kritéria pro vyhodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky byla stanovena následující hodnotící kritéria:
0
nabídková cena - váha 80% (max. 80 bodů)
« cena za 10.000 volných m inut za měsíc do všech sítí mimo síť VPN x 24
měsíců,
o cena za 1 SIM hlasovou x 58ks x 24’ měsíců,
o cena za 1 SIM datovou v režim u GPRS, EDGE, 3G s m inim álním měsíčním
lim item přenosu dat 2 GB x 3ks x 24 měsíců.
•
cena za pořízení mobilních zařízení v rámci kreditu - váha 20% (max 20 bodů)
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tím, že hodnocená částka bude prostý součet ceny za jednotlivé
položky (cena zal 0.000 volných minut za měsíc do všech sítí mimo síť VPN x 24 měsíců +cena za
1 SIM hlasovou x 58ks x 24 měsíců + cena za 1 SIM datovou v režimu GPRS, EDGE, 3G $
minimálním měsíčním limitem přenosu dat 2 GB x 3ks x 24 měsíců) v souladu s touto
dokumentací a to částkou v českých korunách. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady
související s předmětem plnění
Cena za 1 minutu hovoru do všech sítí při překročení měsíčního kreditu volných minut, cena za 1 SMS a
1 MMS do všech sítí budou do hodnocení zasahovat v případě rovnosti bodového zisku z obou hlavních
hodnotících kritérií.
Uvedená celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a to v členění: cena
bez DPH, sazba v %, dále výše DPH (Kč) a celková nabídková cena včetně DPH (Kč).
Hodnocení nabídek bude provedeno dle jednotlivých hodnotících kritérii. Nejvýhodnější nabídka
dostane v rámci každého dílčího kritéria plný počet bodů. Ostatní nabídky obdrží body v rámci
každého hodnotícího kritéria dle následující rovnice:
(hodnota nej lepší nabídky / hodnota hodnocené nabídky) x počet bodů pro dané kritérium počet získaných bodů
Pořadí hodnoceného kriteria cena za pořízení m obilních zařízen í v rám ci k re d itu s vahou 20%
bude určeno přepočtem na počet kusů stejného typu mobilního zařízení v ceně, která vznikne
součtem nabídkové ceny uchazeče s doplatkem zadavatele, které se dají pořídit za celkovou částku

kreditu. Největší počet možně pořízených mobilních zařízení bude hodnocen ziskem maximálního
počtu bodů. Ostatní dle rovnice
(počet hodnocené nabídky / počet nej lepší nabídky) x počet bodů pro dané kritérium - počet
získaných bodů
Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu bodů dle jednotlivých dílčích
kritérií. Vítězem veřejné zakázky se stane uchazeč s nejvyšším celkovým počtem bodů.

11.

Ostatní
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všechny písemné doklady a dokumenty předané uchazečem zadavateli budou v českém jazyce a
pivním listem bude vyplněný krycí list.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o případných úpravách znění
návrhu smlouvy dle svých adm inistrativních a obchodních zvyklostí.
Cena služeb je určena nabídkou uchazeče a je sjednána jako pevná smluvní cena po celou
dobu poskytování služeb,
Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze za podmínky, že prodávající prokáže důvody
jejího zvýšení (změna sazeb DPH nebo změna jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu zakázky; jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští), v tom
případě musí dodavatel sjednat změnu kupní smlouvy.
Fakturační adresa je shodná se sídlem zadavatele
Faktura bude vystavována lx měsíčně a její splatnost bude 21 dnů.
Dodavateli nebude poskytnuta finanční záloha.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit uchazeče, který nesplní požadavky uvedené v této
výzvě.
Nesplnění podmínek zadání čí neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z
hodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nej vhodnější nabídky ověřit příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Předložené nabídky uchazečů budou uloženy u zadavatele a nebudou uchazečům
vráceny.
Dokumentace k neúspěšným nebo opožděným nabídkám se uchazečům nevrací a zůstává
založena u zadavatele.
Zájemce bere na vědomí, že účastí ve výzvě k podání cenové nabídky mu nevzniká právo na
jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto poptávkovém řízení,
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně uvědomeni.

Příloha č. 1

Rada města Břeclavi
Materiál k bodu č. 29

11. schůze konaná dne 6. 4. 2011
programu:

Veřejná zakázka - Poskytování mobilních
telekomunikačních služeb

Přehled čerpaných služeb (průměr za posledních 5 měsíců) pro 58 SIM karet MěÚ Břeclav

Služby z hlasových SIM karet
D ruh i uhnu

P tkťt p n n o la u V c h m inut

T- mobile

2220

02

3407

vodafone

2360

pevné sítě

167

privátní síť

2341

SMS

2514

MMS

21

