MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653

čj.: MUCT/20369/2020/KAT/VEBR/1798

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

název

„Smlouva o službách elektronických komunikací
a o prodeji elektronických komunikačních zařízení
a jejich příslušenství“

září 2020

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel
Sídlo
Zastupuje
IČ
DIČ
tel.
fax

město Česká Třebová
Staré náměstí 78, Česká Třebová, PSČ 560 02
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
002 78 653
CZ00278653
465 500 111
465 531 159

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této zakázky se řídí Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.4.2017.
Formou cenových nabídek má zadavatel zájem zjistit zejména úroveň cen v daném místě a čase
obvyklé.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 2 roky je 990.000 Kč bez DPH.
Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.

3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Předmětem veřejné zakázky je „Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji
elektronických komunikačních zařízení“ na dobu trvání 2 let pro Město Česká Třebová, Staré
náměstí 78, Česká Třebová, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkový podílem
města.
Zadavatel stanovuje následující požadavky na služby:

Základní požadavky na služby k SIM kartám v mobilních telefonech
Zadavatel požaduje zabezpečení těchto standardních služeb:
• odchozí a příchozí hovory do/ze všech tuzemských a zahraničních
mobilních a pevných sítí,
• výměnu SIM zdarma.
U hlasových služeb:

•
•
•
•
•
•
•

odchozí a příchozí hovory v GSM sítích v zahraničí (mezinárodní
roaming),
přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky,
přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo,
volání do hlasové schránky,
volání zdarma na čísla tísňových volání,
možnost skrytí telefonního čísla,
službu přidržení hovoru,
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U textových služeb:

•

službu konferenčních hovorů.

•

možnost odesílat a přijímat SMS do/ze všech tuzemských
mobilních sítí,
možnost odesílat SMS do/ze zahraničních sítí,
možnost odesílat a přijímat MMS i v cizích sítích (MMS roaming).

•
•
U služeb hlasového
a datového
roamingu:

•

možnost aktivace hlasového a datového roamingu na vybraných
SIM kartách,
• uvedení cen za hlasový a datový roaming v zemích EU a ostatním
světě,
• poskytování roamingových služeb po celém světě. Pro roaming v
rámci EU nesmí jednotkové ceny nabídnuté uchazeči překročit ceny
stanovené pravidly Evropské komice (tzv. EU regulací). Pro případ,
že by v průběhu trvání smlouvy došlo ke snížení jednotkových cen
v rámci EU regulace, uchazeč je povinen v návrhu smlouvy
předloženém v nabídce uvést, že na výzvu zadavatele tyto ceny
upraví do výše EU regulace.
Nesplnění těchto podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky.

Požadavky na hlasové služby
Níže uvedené požadavky jsou zpracovány v tabulce pro výpočet ceny
Počet SIM karet

1.tarif (100x)
2.tarif (150x)
3.tarif (90x)

Počet na
1SIM

min 350
Volné
Volné minuty SMS
15
15
50
20
Neomezené volání,
včetně SMS
Neomezené volání
včetně SMS

Volná data
200 MB
1,5 GB
3 GB
20 GB plnou
rychlostí,
poté
omezeně

4.tarif (10x)
Cena za
Minuta nad paušál
Cena za
Odeslání další SMS nad paušál
Cena za
Odeslání MMS
Cena za
Minuta volání do EU (EEA)
*tabulku vyplňte do přiloženého souboru tabulky.xlsx

5 min
2 ks
1 ks
1 min

Zadavatel garantuje používání 350 SIM karet.

Požadavky na mobilní datové služby – tarifní zvýhodnění k hlasovému tarifu
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služby na SIM kartách v mobilních telefonech
Připojení k internetu technologií přenosu dat 3G, HSDPA, 4G LTE/GPRS/EDGE/UMTS.
Poskytovatel umožní účastníkovi prioritní využití technologie, u které je dosahovaná vyšší
průměrná rychlost, a to vždy s ohledem na technické možnosti konkrétního používaného
přístroje a místní dostupnost (pokrytí) dané technologie.
Zadavatel požaduje zabezpečení pokrytí LTE technologií minimálně 80 % území České
republiky.
Zadavatel požaduje zabezpečení pokrytí pro hlasové hovory a technologií GPRS/EDGE (nebo
rychlejší) minimálně 95% území České republiky.
Zadavatel požaduje zajištění minimální průměrné přenosové rychlosti u datových služeb pro
jednotlivé typy technologií, a to následovně:
• GPRS minimální průměrná přenosová rychlost 32kb/s,
• EDGE minimální průměrná přenosová rychlost 64kb/s,
• UMTS minimální průměrná přenosová rychlost 1Mb/s,
• LTE minimální průměrná přenosová rychlost 5Mb/s.
Níže uvedené požadavky jsou zpracovány v tabulce pro výpočet ceny.
Počet tarifů 100xcelkem Tarifní zvýhodnění k hlasovému tarifu
1.tarif
40x
1,5 GB
2.tarif
45x
3 GB
3.tarif
10x
10 GB
4.tarif
5x
30 GB
*tabulku vyplňte do přiloženého souboru tabulky.xlsx

Požadavky na mobilní datové služby prostřednictvím speciálních
komunikačních zařízení
(PCMCIA karty, externí modemy s připojení na USB, notebooky)
Níže uvedené požadavky jsou zpracovány v tabulce pro výpočet ceny
Počet 30xcelkem
Požadovaný FUP limit
1. limit
15
2. limit
10

3 GB
10 GB
Neomezená data 30 GB (30 GB plnou rychlostí,
3. limit
5
poté omezeně)
*tabulku vyplňte do přiloženého souboru tabulky.xlsx

Požadavky:

•

vysokorychlostní připojení k datové síti a internetu technologií
přenosu dat (UMTS/CMDA) s rychlostí min. 512 kb/s
s pokrytím minimálně 80% území ČR,

Funkční vlastnosti nabízeného řešení:
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•

uvést maximální a minimální přenosovou rychlost nabídnuté služby
v členění „upstream“ a „downstream“

Služba virtuální (privátní) podnikové sítě
Zadavatel požaduje, aby se uchazeč závazně zavázal k vytvoření jednotné
virtuální (privátní) podnikové sítě (dále jen VPS) vybraných mobilních
telefonů zadavatele s tím, že VPS bude splňovat následující požadavky:
• umožní definovat seznamy povolených a nepovolených telefonních
čísel,
• umožní „profil“ pro odchozí i příchozí hovory (pravidla pro volání).
Volání ve VPS
Zadavatel požaduje volání ve VPS zdarma a nastavení „profilu“ zdarma.
Volání v rámci VPS nesmí čerpat volné minuty přidělených u hlasových
tarifů.
Další požadavky zadavatele:
• uzavírání účastnických smluv na dobu neurčitou,
• zadavatel neručí za případné závazky třetích osob (účastníků)
zařazených pod Smlouvu o službách elektronických a
telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství,
• cenově zvýhodněné služby pro zaměstnance (členy rodiny
zaměstnanců)
• jmenovitě konzultanta na Business lince,
• budget (finanční bonus) na koupi cca 25 kusů smartphonů, z toho 20
kusů střední třídy a 5 kusů vyšší –tzv. high-end. Upřesnění
minimální konfigurace v Příloze č.1. Výše nabídnutého budgetu se
odečte od celkové ceny plnění;
• vyčíslení případných dalších slev souvisejících se smlouvou (např.
na fakturaci). Její výše se odečte od celkové ceny plnění.
4. Doba plnění
Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je 24 měsíců od zahájení plnění.
5. Hodnotící kritéria
Pro vyhodnocení cenových nabídek bylo stanoveno základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídková cena v Kč včetně DPH.
6. Podání cenových nabídek
Součástí cenové nabídky bude Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat za uchazeče.
Místem pro podání cenových nabídek je Město Česká Třebová, podatelna Městského úřadu, Staré
náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.
Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně městského úřadu nebo zaslány
doporučenou poštou, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem
uchazeče a nápisem:
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„Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních
zařízení a jejich příslušenství“
---- NEOTEVÍRAT ---7. Lhůta pro podání cenových nabídek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet
dnem obdržení výzvy a končí dne 23.9.2020 v 12:00 hod.
8. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:
• výzva uchazečům se zadávacími podmínkami,
• bližší specifikaci a případné dotazy: Mgr. Jana Vebr, mobil: +420 603 574 643.
9. Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali cenovou
nabídku dle níže uvedených podmínek:
•

Nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky včetně DPH, DPH v zákonné výši
a cenu bez DPH – uchazeč vyplní tabulku pro výpočet ceny, která je přílohou těchto
zadávacích podmínek

•

Nezávazné cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány
lhůtou 30 dnů

Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 821/2020 ze dne
07.09.2020.
Přílohy:
Příloha č.1-HW-specifikace.docx
Příloha č. 2 - tabulka pro výpočet ceny.xlsx
(v elektronické podobě ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.ceska-trebova.cz/ )
V České Třebové dne 8.9.2020
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

stránka 6 z 6

