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Výzva 

k podání nabídky na vereJ nou zakázku malého rozsahu "Poskytování služeb mobilního 
operátora pro město Svitavy- mobilní hlasové služby a související služby a dodávky", 
která je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí Rady města Svitavy č. 2/2016 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: město Svitavy 
Sídlo: 
Zastoupené: 

Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, PSČ 568 02 
Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

IČ : 00277444 
DIČ: CZ00277444 
(dále jen "zadavatel") 

2. Předmět plnění zakázky 

Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora, dodávky a obnovy telekomunikačních 
zařízení, jej ich příslušenství a dalších souvisej ících služeb pro město Svitavy. 

3. Doba plnění zakázky 

Termín zahájení poskytování služeb: 
Term ín ukončení poskytování služeb: 

4. Zadávací dokumentace 

Ol. Ol. 2020 
31. 12. 202 1 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a obsahuje - Podmínky a požadavky 
zadavatele vč. formuláře "Krycí list nabídky" 

5. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 06. 2019 v 12:00 hodin. 
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. 
Poštou na adresu: město Svitavy, odbor vnitřní správy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

osobně na adresu: 
podatelna MěÚ Svitavy, Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy 



podatelna MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy. 
Nabídky podávané osobně, č i prostřednictvím kurýrní služby lze podat na podatelně MěÚ Svitavy, 
každý pracovní den lhůty v době: 
Pondělí 7: 15 - 17:00 hodin 
Úterý 7:00 - 15:00 hodin 
Středa 7:15- 17:00 hodin 
Čtvrtek 7:00 - 15:30 hodin 
Pátek 7:00 - 14:00 hodin 
a poslední den lhůty do 12:00 hodin. 

Nabídky budou podány v písemné formě, osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřené obá lce 
s označením : "NEOTVÍRAT - výběrové řízení- Poskytování služeb mobilního operátora pro město 
Svitavy- mobilní hlasové s lužby a související služby a dodávky." 

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik 
doručení považuje fyzické převzetí nabídky podatelnou MěU Svitavy. 

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém . 

6. Prokázání kvalifikačních předpokladů 

Uchazeči přiloží k nabídce: 
kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci, 
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, č i výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 
kopie osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem dle § 14 zák. č.127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích 

7. Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 
1. Tarifní a jednotková cena bez DPH 
2. Optimalizace (periodicita) 
3. Zákaznická podpora 

Způsob hodnocení nabídek: 

(65% váhy) 
(10% váhy) 
(25% váhy) 

1. V rámci kritéria "tarifní a jednotková cena bez DPH" bude jako nejvýhodnější hodnocena 
nejnižší nabídková cena. 

2. V rámci kritéria "optimalizace" bude j ako nejvýhodnější hodnocen způsob optimalizací tarifů 
na jednotlivých telefonních č ísl ech. 

3. V rámci kritéria "zákaznická podpora" bude jako nejvýhodnější hodnocena poskytovaná 
zákaznická podpora, uchazeč podrobně rozepíše rozsah a podmínky poskytnuté zákaznické 
podpory. 

8. Kontaktní osoby 

Zadavatel umožní konzultaci ve vztahu k předmětu zakázky. Za tímto úče lem zadavatel stanovuje pro 
tyto konzultace kontaktní osobu: 
Dana Dudková, odbor vnitřní správy MěÚ 
e-mail: dana.dudkova@svitavv.cz 
tel.: 461 550 403 , 739 003 707 
Dotazy mohou být vznášeny pouze písemně, a to na výše uvedený e-mail. Odpověď na konkrétní 
dotaz včetně znění dotazu bude následně rozeslán všem dotčeným zájemcům o veřej nou zakázku. 
Konečný termín pro zasílání případných dotazů j sou 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání 
nabídek. Odpověď na dotazy bude odeslaná vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí dotazu. 



9. Ostatní podmínky 

I . Součástí nabídky bude návrh smlouvy o poskytování služeb mobilního operátora pro město 

Svitavy na dobu určitou do 31. 12. 2022 se všemi ná ležitostmi a údaji podepsaný oprávněnou 
osobou a opatřený razítkem uchazeče . 

2. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, an i na vrácení 
nabídky. 

3. Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad podmínky tohoto výběrového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
odmítnout všechny předložené nabídky 
výběrové řízení zruš it 
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů 
nevracet podané nabídky 
na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty pro 
podání nabídek, které tak učiní písemně všem zájemcům a zveřejněním na úřední desce MěÚ 
Svitavy 

Svitavy dne: 17. 06. 2019 ----------------, 
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