
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce (zakázka malého rozsahu realizovaná mimo 
režim zákona o zadávání veřejných zakázek) a zadavateli 

Název veřejné zakázky: "Poskytování služeb mobilního operátora - mobilní hlasové 
služby a související služby a dodávky". 

Identifikační údaje o zadavateli: město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na služby 
Limit veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

2. Přítomní členové komise 

Na jednání byli přítomní tito členové hodnotící komise: Pavel Čížek, Mgr. Jitka Svobodová, 
Ing. Libor Dynka, Dana Dudková 

3. Doba a místo konání 

Jednání komise se uskutečnilo dne 3. července 2019 v kanceláři 220 u pana místostarosty, 
v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 5/35, Svitavy. Jednání bylo zahájeno 
ve 13:00 hodin. 

4. Seznam dodavatelů, kterým byla zaslána písemná výzvy k předložení nabídky 

Rada města na jednání dne 17. června 2019 schválila seznam dodavatelů, kterým byla zaslána 
výzva k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace. Jednalo se o: 

Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 
140 22 
T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/ 1, PSČ 149 00 
Vodafone Czech Republic a. s. , se sídlem Praha 1 O, Vinohradská 3217/ 167, PSČ 100 00 
výzva byla zveřejněna na úřední desce 

5. Seznam uchazečů, kteří podali nabídku 

Nabídky jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli. 

Nabídka č. 1 
Jméno a příjmení 
Sídlo 
Právní forma 
IČ 
DIČ 

Nabídka č. 2 
Jméno a příjmení 
Sídlo 
Právní forma 
IČ 
DIČ 

Vodafone Czech Republic a.s. 
Náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, Stodůlky 
akciová společnost 
25788001 
CZ2578800 1, spolehlivý plátce 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, Chodov 
akciová společnost 
64949681 
CZ64949681, spolehlivý plátce 



6. Otevírání obálek, posouzení nabídek 

Komise obálky otevřela a provedla u předložených nabídek opakovanou kontrolu úplnosti 
a dále posoudila, zda splňují stanovené požadavky zadavatele uvedené v zadávacích 
podmínkách. 

Nabídka č. 1 
Jméno a příjmení 
Sídlo 
Právní forma 
IČ 
DIČ 
Zjištění komise: 

Vodafone Czech Republic a.s. 
Náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 Stodůlky 
akciová společnost 
25788001 
CZ2578800 1, spolehlivý plátce 

Nabídka uchazeče obsahuje všechny doklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Uchazeč předložil návrh smlouvy v souladu s požadavkem zadavatele. 

Nabídka č . 2 
Jméno a příjmení 
Sídlo 
Právní forma 
IČ 
DIČ 
Zjištění komise: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha Chodov 
akciová společnost 
64949681 
CZ64949681, spolehlivý plátce 

Nabídka uchazeče obsahuje všechny doklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci . 
Uchazeč předložil návrh smlouvy v souladu s požadavkem zadavatele. 

7. Hodnocení nabídek 

Komise vyhodnotila předložené nabídky podle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií 
samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřena 
jejich vahou. Hodnocení je provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu 
jsou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určuje pořadí 
uchazeče v celkovém hodnocení. 
Dle zadávací dokumentace byla hodnotící kritéria stanovena takto: celková nabídková cena 
služeb - váha dílčího kritéria 65 %, rozsah poskytovaných hlasových a datových služeb - váha 
dílčího kritéria 1 O %, zákaznická podpora - váha dílčího kritéria 25 %. 

Komise konstatuje, že nabídka č. 2 společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. splnila 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a předložila nejvýhodnější 

nabídku. 

Tabulka hodnocení nabídek: zpracována a přiložena jako součást ke zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek 

8. Doporučení komise 

Komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 
dodavatele: T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 
PSČ 149 00 
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9. Podpisy přítomných členů komise 

Pavel Čížek 03.07.2019 

Mgr. Jitka Svobodová 03.07.2019 

Ing. Libor Dynka 03.07.2019 

Dana Dudková 03.07.2019 

··~········· 
···~········· 
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příloha ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 

Bodové hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
"Poskytování služeb mobilního operátora - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky" 

Celková nabídková cena 
Pořadí, v 

služeb 
jakém 

(váha 65 %) 
byla Uchazeč 

nabídka počet 
doručena celkem Kč bodů 

kritéria 

1 
Vodafone Czech 

29 530,00 40,89 
Republic a.s. 

2 
T -Mobile Czech Republic 

18 575,50 65,00 
a.s. 

Bodovací metoda 

Počet 

bodů 

kritéria 

= 100 * Hodnota nejvhodnějšf nabídky 
Hodnota nabfdky 

Rozsah poskytovaných 
hlasových a datových 

služeb 
(váha 10%) 

počet bodů 
počet bodů 

kritéria 

50 5,00 

100 10,00 

Podpisy členů komise: 

03. 07. 2019 a Pavel Čížek 

Mgr. Jitka Svobodová 03. 07. 2019 

Ing. Libor Dynka 03. 07. 2019 

Dana Dudková 03. 07. 2019 /ltr 

' 

Zákaznická podpora 
(váha 25%) 

počet 

budget (Kč) 
počet 

bodů 
bodů 

kritéria 

0,00 o 0,00 

330 000,00 100 25,00 

3.7.2019 

Počet bodů 

celkem 
Pořad í 

45,89 2 

100,00 1 

~ ~ 


