VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU
SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO TIŠNOV
A JÍM ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

Název zadavatele:

Město Tišnov

Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Sídlo zadavatele:

náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ zadavatele:

00282707

Profil zadavatele:

https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_2.html

Zástupce zadavatele:

EuroPace s.r.o.

Sídlo:

Brno, Měřičkova 31, PSČ 621 00

IČ:

283 14 638

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Černý

Telefon:

724 815 073

E-mail:

info@europace.cz (v předmětu uvádějte název veřejné zakázky)

Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyzývá tímto neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Tato výzva, resp. zadávací dokumentace, je zpracována zadavatelem a zástupcem zadavatele (§ 36
odst. 4 zákona) jako podklad pro podání nabídek. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací
dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a oznámením o zahájení zadávacího řízení (zveřejněním na
profilu zadavatele).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k této výzvě. Předpokládá se, že účastník před
podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené
v zadávacích podmínkách a zákonu a bude se jimi řídit.
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Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce.
Kompletní zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na profilu zadavatele
https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_2.html.
Uživatelská příručka pro dodavatele je dostupná dálkovým
https://zakazky.tisnov.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf.
1.

přístupem

na

adrese

Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby „SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO
TIŠNOV A JÍM ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE“ je poskytování hlasových a datových
telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Výzvou
k podání nabídky a jejími přílohami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se
zajištěním požadovaných služeb a to jak pro zadavatele a jím zřízené příspěvkové organizace, a
současně nabídka zaměstnaneckého programu pro zaměstnance. Bližší informace k předmětu plnění
veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Podrobná specifikace předmětu zakázky a č. 2 –
Objemy služeb a specifikace cen.
V současné době využívá zadavatel 90 SIM karet v síti GSM, příspěvkové organizace 76 SIM karet a
zaměstnanci 275 SIM karet (počet SIM karet pro zaměstnanecký program).
Zadavatel uvádí, že počty SIM nejsou konstantní a během doby plnění může být jejich počet, stejně
tak i počet zapojených příspěvkových organizací měněn.
Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo poptat další služby, které nejsou
přímo specifikovány v zadávací dokumentaci (zejm. úpravu počtu SIM karet, akční roamingové
balíčky, dodatečné datové balíčky, zvláštní mobilní informační služby apod.).
Předpokládaná hodnota těchto nových služeb nepřesáhne 30 % předpokládané hodnoty veřejné
zakázky. Zadavatel není povinen vyhrazené změny využít.
Předpokládaná hodnota zakázky stanovená podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona ve výši
1 253 923 Kč bez DPH.
CPV kódy předmětu plnění:
64200000-8 Telekomunikační služby
64212000-5 Mobilní telefonní služby
64212100-6 Služby krátkých textových zpráv
64212300-8 Služby multimediálních zpráv
2.

Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: 8. 10. 2020. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou
s minimální délkou trvání 36 měsíců.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit kterýkoliv termín veřejné zakázky před podpisem smlouvy.
Místem plnění sídlo zadavatele a sídla příspěvkových organizací. Z povahy předmětu plnění je místem
poskytování služeb území České republiky a partnerské sítě roamingových poskytovatelů.
3.

Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná všem dodavatelům v elektronické podobě na
profilu zadavatele.
4.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídka se podává pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, který je součástí
profilu zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek.
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Konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení na profilu zadavatele.
5.

Vysvětlení zadávací dokumentace a komunikace mezi zadavatelem a účastníky

5.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit a každý účastník je oprávněn po zadavateli
požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona. Vzhledem k tomu, že je
veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje
vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i pro jejich vypořádání
zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, poskytované dokumenty a
informace budou v jazyce českém. Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny (prostřednictvím el.
nástroje) v termínech podle § 98 zákona. Jiné formy dotazů či žádostí nebudou zodpovídány.
5.2. Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně
elektronicky, přednostně s využitím elektronického nástroje; zadavatel doporučuje účastníkům včas
se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání
nabídky provést test nastavení prohlížeče. Odkaz na uživatelskou příručku je uveden v úvodu výzvy.
5.3. Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s účastníky v rámci e-nástroje, přičemž
nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy. Pro možnost komunikace účastníka
se zadavatelem v elektronickém nástroji musí být účastník registrován v elektronickém nástroji.
Odkaz na uživatelskou příručku je uveden v úvodu této výzvy.
6.

Požadavky na kvalifikaci

6.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona,
které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.
Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií
požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením v souladu s § 53 odst.
4 zákona nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění
podmínek kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
6.2. Kvalifikace účastníka
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve
smyslu ustanovení § 73 zákona rozumí:
a) splnění základní způsobilosti, a
b) splnění profesní způsobilosti.
6.3. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnil základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci (viz § 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (viz
§136 zákona č. 182/2006 Sb.), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého bude
patrné splnění všech požadovaných základních kvalifikačních předpokladů (formulář čestného
prohlášení je uveden v příloze této výzvy).
6.4. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 77 zákona splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis
z živnostenského rejstříku).
c) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují (k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm.
a)zákona). Účastník je povinen prokázat své oprávnění osvědčením dle zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a sice všeobecné oprávnění zajišťující
veřejnou mobilní telefonní síť a veřejnou mobilní síť elektronických komunikací 2G až 4G/LTE;
účastník musí být osobou poskytující veřejně dostupné telefonické služby, služby přístupu k síti
internet a služby přenosu dat, vždy s územním rozsahem Česká republika. Účastník ve své nabídce
předloží prostou kopii dokladu.
Dle § 45 odst. 4 zákona může účastník povinnost předložit doklad splnit odkazem na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy – např. odkaz na www.justice.cz - nebo
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.
Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky na splnění způsobilosti či kvalifikačních
předpokladů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
7. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanoví, že obchodní a platební podmínky předloží účastník zadávacího řízení v nabídce
formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“). Součástí návrhu smlouvy musí být
veškeré dokumenty, zejména všeobecné či jiné obchodní podmínky, na které návrh smlouvy
odkazuje. Z návrhu smlouvy či jiného právně závazného dokumentu musí být zřejmé, že zaměstnanci
zadavatele a jím zřizovaných organizací se budou moci zapojit do zaměstnaneckého programu s min.
počtem 6 SIM karet na jednoho zaměstnance.
Z textu smlouvy musí vyplývat, že:
a) objednatelem je zadavatel;
b) objednateli bude poskytováno plnění spočívající v poskytování mobilních hlasových, datových
a dalších telekomunikačních služeb mobilního operátora specifikovaných v příloze č. 1 a č. 2
této výzvy;
c) podrobná specifikace služeb zpracovaná dodavatelem (poskytovatelem) v souladu s touto
výzvou je uvedena v příloze smlouvy a tvoří její nedílnou součást;
d) smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s min. délkou trvání 36 měsíců;
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e) smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
f)

objednatel má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu se zadávacím řízením a podle
smlouvy (v rozsahu oceňovaného modelu);

g) objednatel je povinen hradit dodavateli (poskytovateli) ceny v souladu s jeho nabídkou
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, a to za plnění po něm požadovaná jednotlivými dílčími
smlouvami a objednávkami. K ceně plnění bude přičtena DPH v sazbě platné v den
uskutečnění zdanitelného plnění;
h) veškeré ceny uvedené ve smlouvě a jejích přílohách jsou konečné a zahrnují veškeré náklady
poskytovatele související s poskytováním služeb dle smlouvy;
i)

úhrada ceny bude prováděna měsíčně pozadu v české měně nebo v měně platné v České
republice v budoucnu v případě přechodu české měny na tuto měnu, na základě daňového
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného poskytovatelem za služby poskytnuté v měsíci, za
který faktura přísluší;

j)

zálohy ve smyslu plateb před poskytnutím služeb a zálohy ve smyslu dílčích plateb v průběhu
plnění dle daňových předpisů objednatel neposkytuje;

k) splatnost faktur je stanovena na min. 20 dnů od data vystavení každé faktury
poskytovatelem, a to za předpokladu jejího doručení do 3 dnů od data vystavení faktury.
V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost min. 20 dnů od data jejího skutečného
doručení objednateli;
l)

faktury vystavené dodavatelem (poskytovatelem) musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle platných právních předpisů;

m) dodavatel (poskytovatel) se zavazuje, že platby za jím poskytnuté služby objednateli a jím
zřizovaným organizacím bude účtovat samostatně a příslušné faktury bude doručovat podle
počtu příslušných SIM karet užívaných v rámci jednotlivých příspěvkových organizací;
n) dodavatel (poskytovatel) se zavazuje, že platby za jím poskytnuté služby zaměstnancům
v rámci zaměstnaneckého programu bude účtovat samostatně a příslušné faktury bude
doručovat v rozsahu počtu příslušných SIM karet (max. 6 na jednoho zaměstnance) všem
zaměstnancům zapojeným do zaměstnaneckého programu;
o) dodavatel (poskytovatel) se zavazuje zajistit pokrytí místa sídla objednatele, jeho pracovišť a
jím zřizovaných organizací (celé území ORP Tišnov) signálem GSM a 4G/LTE;
p) dodavatel (poskytovatel) je povinen umožnit objednateli bezplatnou výměnu SIM karty na
kterékoli značkové prodejně poskytovatele v případě nefunkčnosti SIM karty, nevyhovující
velikosti SIM karty nebo její nekompatibilitě s objednatelem vybranými službami. Dodavatel
(poskytovatel) se zároveň zavazuje umožnit objednateli vyzvednutí nové SIM karty na
kterékoli značkové prodejně poskytovatele;
q) dodavatel (poskytovatel) je povinen umožnit převod telefonního čísla ze smlouvy na fyzickou
osobu a nastavení volitelného paušálního tarifu z aktuální nabídky dodavatele
(poskytovatele) dle volby této fyzické osoby nebo přechod z dosavadního tarifu na tzv.
předplacenou kartu;
r) dodavatel (poskytovatel) je povinen zabezpečit přístup objednatele k podrobnému
elektronickému vyúčtování za poskytnuté služby přes internet pro každé číslo (souhrnně) i
odděleně pro objednatelem definované skupiny SIM karet (telefonních čísel);
s) dodavatel (poskytovatel) je povinen zabezpečit pro objednatele další služby pro administraci
nastavení mobilních služeb, kontrolu čerpání dat, aktivaci a deaktivaci dílčích služeb,
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objednávání a aktivaci dalších dodatečných služeb (tzv. „portál služeb“) s možností on-line
vzdáleného přístupu (internet, webové prostředí, klientská aplikace, mobilní aplikace apod.)
a autorizace uživatelů (podle definovaných rolí a skupin SIM karet);
t) dodavatel (poskytovatel) je oprávněn smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoli důvodu i bez
udání důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou, a to po uplynutí minimální doby trvání
smlouvy, smluvní strany se mohou domluvit na zkrácení výpovědní doby;
u) objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu
se šestiměsíční výpovědní dobou, a to po uplynutí minimální doby trvání smlouvy, smluvní
strany se mohou domluvit na zkrácení výpovědní doby;
v) výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
w) práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se smlouvou
se budou řídit právním řádem České republiky a případné spory mezi smluvními stranami
vyplývající ze smlouvy budou projednávat a rozhodovat věcně a místně příslušné obecné
soudy;
x) případné spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní nebudou
řešeny podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů;
y) veškeré náklady dodavatele (poskytovatele) na přenesení telefonních čísel a migraci služeb
jsou zahrnuty v měsíční paušální ceně hlasových a datových služeb.
V rámci poskytování služeb dle této smlouvy bude po dodavateli vyžadováno provedení zejména
následujících činností:
a) mobilní telekomunikační služby s tarify s měsíční paušální platbou dle specifikace v příloze
č. 1 výzvy;
b) záznamové služby;
c) služby MMS včetně služeb odchozího a příchozího MMS roamingu;
d) mobilní datové služby dle požadavků objednatele;
e) služby volání z ČR do zahraničí a služby volání ze zahraničí do ČR;
f)

operátorské služby spočívající v poskytnutí hlasového informačního systému poskytovatele;

g) zřízení a poskytování virtuální podnikové sítě (VPN) dle požadavků objednatele;
h) služba elektronického vyúčtování za telefonní služby a zajištění tzv. „portálu služeb“ pro online uživatelskou správu a nastavování;
i)

zákaznické služby zahrnující službu hromadného rozesílání SMS zpráv na definované skupiny
SIM karet objednatele včetně způsobu managementu těchto stanic formou aplikace nebo
webového rozhraní;

j)

ostatní služby zahrnující mimo jiné zasílání informačních SMS o překročení objednatelem
stanoveného limitu za datové a hlasové služby v rámci jednotlivých SIM karet, zajištění
zasílání hromadné SMS v rámci VPN, výměna SIM karty aj.

Účastník zadávacího řízení předloží návrh smlouvy, jejíž součástí budou Obchodní podmínky
zadavatele. Účastník zadávacího řízení je oprávněn měnit či doplňovat práva a povinnosti vymezené
v Obchodních podmínkách zadavatele, za předpokladu, že nebude změněn účel či smysl obchodních
podmínek uvedených v této výzvě.
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Účastník zadávacího řízení předloží návrh smlouvy, který bude respektovat veškeré podmínky a
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. V případě, že návrh
smlouvy či všeobecné obchodní podmínky účastníka (mobilního operátora) budou obsahovat
ujednání, která budou svým zněním, smyslem nebo účelem v rozporu s podmínkami a požadavky
zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, platí, že se k takovým ujednáním
návrhu smlouvy nepřihlíží, resp. přednost mají podmínky uvedené v zadávací dokumentaci před např.
všeobecnými obchodními podmínkami účastníka. Odchylná ujednání ve prospěch zadavatele se
připouští.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán účastníkem zadávacího řízení
nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou
zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží účastník zadávacího řízení toto
oprávnění jako součást nabídky. Účastník zadávacího řízení je povinen předložit návrh smlouvy
identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným
stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni
přiložit k předmětné smlouvě smlouvu, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou
vůči třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
8. Technické specifikace
Technická specifikace, resp. podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena zejména v bodu 1
této výzvy a v příloze č. 1.
9. Další požadavky a podmínky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce v souladu s § 105 odst. 1 zákona
předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, s uvedením přesné identifikace
poddodavatele a popisu jeho činností na zakázce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 zákona.
Zadavatel může posunout termíny realizace, pokud jsou stanoveny pevným datem a dojde
k průtahům se zadáním veřejné zakázky.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít k dispozici (§ 122 odst. 3 písm. a) zákona).
10. Zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění modelu zahrnujícího předpokládaný rozsah
poptávaných služeb zadavatelem (část A) a rozsah služeb využívaných zaměstnanci v rámci
zaměstnaneckého programu (část B).
Předpokládaný rozsah služeb – model je uveden v samostatném souboru, který tvoří přílohu č. 2 Objemy služeb a specifikace cen.
Oceněný model bude součástí nabídky.
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč bez DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 3 této výzvy).
Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů účastníka na splnění
předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku účastníka. Z nabídky bude patrná
cena bez DPH a s DPH.
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11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona základní
hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídková cena bude odpovídat „Nabídkové ceně CELKEM v Kč bez DPH z oceňovaného modelu,
který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Hodnotící kritérium „Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ - hodnocení nabídek dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena bude provedeno tak, že nabídky budou seřazeny podle výše
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější.
V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí účastníků los.
12. Označení, obsah místo a způsob podání nabídky
12.1. Nabídka bude zpracována v elektronické podobě a předložena prostřednictvím elektronického
nástroje na adrese https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_2.html.
12.2. Nabídka musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek.
12.3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, technická specifikace může být zcela či částečně ve
slovenském či anglickém jazyce (v takovém případě si zadavatel vyhrazuje právo v případě potřeby
vyžádat si od dodavatele překlad do českého jazyka), a předložena nejlépe ve formátu PDF, případně
též ve formátu RTF, DOC či DOCX. Uvedené soubory mohou tvořit jeden archivní soubor ve formátu
ZIP či RAR.
12.4. V samostatném souboru musí být přiložena elektronická verze návrhu smlouvy, a to ve formátu
RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto
zadávací dokumentací. Celá elektronická verze smlouvy, včetně přílohy, musí být strojově čitelná
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12.5. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé soubory nabídky byly pojmenovány tak, aby bylo
jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.
12.6. Nabídka bude obsahovat:
−
−
−
−
−

−
−

seznam dokumentů obsažených v nabídce;
krycí list nabídky;
návrh na uzavření smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka,
případně osobou jednající za účastníka;
doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka;
doklad o oprávnění osoby jednat za účastníka (např. plná moc), pokud právní úkony za
účastníka činí jiná osoba než účastník – fyzická osoba, nebo osoba oprávněná jednat
jménem účastníka – právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
je-li v ní účastník zapsán;
vyplněnou přílohu č. 2 - Objemy služeb a specifikace cen;
další dokumenty, je-li to požadováno zákonem nebo zadávacími podmínkami.

13. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí v termínu uvedeném na profilu zadavatele.
14. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožněni příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
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15. Lhůta, po kterou jsou účastníci vázání nabídkami - zadávací lhůta
Účastníci jsou svými nabídkami (návrhem na uzavření smlouvy k realizaci předmětu zakázky dle
zadávacích podmínek) vázáni po dobu 90 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty
pro podání nabídek.
16. Ochrana osobních údajů
Zadavatel dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) od data jeho účinnosti uvádí,
že osobní údaje předané účastníkem zadavateli zadavatel zpracovává za účelem řádného hodnocení
podaných nabídek a splnění dalších zákonných povinností zadavatele uložených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, přičemž zadavatel je správcem
osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje bude zadavatel jako
správce osobních údajů zpracovávat jako součást nabídky, a to buď ve spisovně listinných dokumentů
a archivu správce, nebo v interní elektronické databázi ve smyslu ustanovení § 211 ve spojení s
ustanovením § 279 odst. 2 zákona v rámci útvaru správce řešícího veřejné zakázky. Ke spisovně
listinných dokumentů, archivu i k interní elektronické databázi mají přístup pouze zaměstnanci
správce řešící veřejné zakázky resp. pracovníci spisovny a archivu a zástupce zadavatele. Osobní
údaje nebudou zásadně předávány jiným osobám, s výjimkou předání podle zákona. Nabídky
účastníků a dokumenty související s nabídkami účastníků obsahující osobní údaje budou skartovány
(a osobní údaje zlikvidovány) v termínech stanovených zákonem a spisovým řádem správce. Subjekty
osobních údajů mají právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li
nebo budou-li se subjekty osobních údajů domnívat, že správce provádí zpracování jejich osobních
údajů v rozporu s právními předpisy, mohou požádat správce o vysvětlení, a/nebo požádat, aby
správce odstranil takto vzniklý stav. Pokud jsou subjekty osobních údajů přesvědčeny, že správce
porušil při spravování jejich osobních údajů jemu uložené povinnosti zákonem, mohou se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
17. Další podmínky zadávacího řízení
17.1. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
17.2. Účastník podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti
veřejné zakázky zveřejni smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem v Registru
smluv, a to vyjma pasáží, u kterých účastník stanoví, že se na ně vztahuje obchodní tajemství.
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních
dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky považuje za doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
17.4. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Podání více nabídek je porušením povinnosti
dodavatele a zadavatel je povinen všechny nabídky téhož dodavatele vyřadit.
17.5. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
17.6. Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
17.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zákoně.
Znění Zadávací dokumentace bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 12/2020 konané dne
20. 5. 2020.
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V Tišnově dne

Bc. Jiří
Dospíšil
……………………………………………………

Digitálně podepsal Bc. Jiří Dospíšil
Datum: 2020.05.22 10:11:24 +02'00'

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města

Podrobná specifikace předmětu zakázky (v samostatném souboru)
Objemy služeb a specifikace cen (v samostatném souboru)
Vzor: Krycí list nabídky a čestné prohlášení
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