ZÁKLADNÍ ŠKOLA –Muchova 228, 403 39 Chlumec, příspěvková
organizace
IČO: 44225997, www.zschlumec.cz, tel: 475 223 873

Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZVZ)
Vzhledem k potřebě zjištění ceny obvyklé v místě plnění (respektive zjištění situace na trhu)
si Vás dovoluji požádat o předložení Vaší nabídky za účelem realizace zakázky malého
rozsahu s názvem:

„Telekomunikační služby mobilního operátora ZŠ Chlumec“
Pokud nemáte o uvedenou akci zájem, považujte, prosím, tuto výzvu za bezpředmětnou.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele: Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
Sídlo: Muchova 228, Chlumec, PSČ 40339
Identifikační číslo: 44225997
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. Lenka Suchá, pověřena řízením – výkonem funkce ředitele
Telefon: 734751282
E-mail: sucha@zschlumec.cz
Konzultant zadavatele: Mgr. Václav Simandl, zástupce ředitele, telefon: 733184868
2. VĚCNÉ A ČASOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Zakázka malého rozsahu.
2.2 Předmět veřejné zakázky:






Zajištění mobilních hlasových služeb.
Možnost zajištění mobilních datových služeb (včetně datového roamingu).
Maximální dostupnost a spolehlivost služeb
Zabezpečení zákaznické podpory.

Požadavky na zpracování zakázky:
1. 7 x Tarif:
 Neomezené volání do všech sítí v České republice.
 Neomezené SMS do všech sítí v České republice.
 1,5 GB FUP na připojení k internetu v ČR.
2. 4 x Tarif:
 Cena za volání po vteřinách do všech sítí.
 Cena za SMS do všech sítí.
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Neomezené volání v rámci firmy (mobilní i pevné linky).
Poplatek za SIM.
Účtování po vteřinách.

3. 3 x Mobilní data:
 Mobilní připojení k internetu, které se může využívat po celé ČR.
 Připojení na síť 4G LTE .
 FUP limit 10 GB.
4. 1 x Pevná linka:
 Přesměrování pevné linky 475223873 na jakékoliv číslo v rámci firmy.
 Přesměrování na více čísel na jednou, či kaskádovité přesměrování.
5. 1 x WIFI:
 Připojení bez kabelu.
 Mobilní připojení k Internetu v rychlosti 4 – 8 Mbps.
 Objem dat FUP 30 GB měsíčně.
 Cena modemu.
6. Dotace na hardware:
 Částka na nákup mobilních telefonů, modemů a příslušenství.
7. Přenos telefonních čísel:
 Zachování stávajících telefonních čísel.
8. Závazek minimálního plnění:
 Závazek minimálního plnění činní 3000 Kč měsíčně.

2.3 Doba plnění veřejné zakázky:
Smlouva na 24 měsíců po skončení dosavadních smluv u nynějšího operátora.
2.4 Místo plnění veřejné zakázky:
V sídle zadavatele.
2.5 Předpokládaná cena plnění:
Celková předpokládaná cena plnění: 3 000,00 Kč, bez DPH měsíčně.

3. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče
nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Obálka musí být označena názvem
„NEOTEVÍRAT – Telekomunikační služby mobilního operátora ZŠ Chlumec“. Na
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obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6
ZVZ. Osobní doručení bude provedeno v sídle zadavatele. Doručování se děje
prostřednictvím držitele platné poštovní licence.
4.1 Nabídky se podávají (osobně nebo doporučeně) nejpozději do 1. 9. 2016 do 12:00
hodin na adresu zadavatele.
4. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
6.1

6.2

Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí dne 5. 9. 2016 v 10,00 hodin
v kanceláři zástupce ředitele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni
uchazeči (max. jeden zástupce za každého uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě
pro podání nabídek.
Otevírání obálek je veřejné.
7. ZPŮS0B ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou
v krycím listě (příloha č. 1 této výzvy).

cenu

předmětů

plnění

zakázky

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

9.1
9.2

Nabídková celková cena za požadované telekomunikační služby.
Hardware dotace.
10. VYLOUČENÍ UCHAZEČE O ZAKÁZKU

10.1 Z hodnocení budou vyloučeny nabídky:
a) předložené po stanovené lhůtě dle bodu 4.1 této výzvy
10.2 Vyloučené nabídky se neposuzují a nevyhodnocují.
10.3 Zadavatel bezodkladně informuje písemnou formou uchazeče, který byl ze soutěže
vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku.
11. DALŠÍ POŽADAVKY
11.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
 odmítnout všechny předložené nabídky,
 nevracet předložené nabídky,
 neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem,
 zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
12. SEZNAM PŘÍLOH
12.1 Tato zadávací dokumentace má celkem 1 přílohu. Přílohami jsou:
a) Příloha č. 1 – slepý výkaz.
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V Chlumci dne:16. 8. 2016
Mgr. Lenka Suchá,
pověřena řízením – výkonem funkce ředitele

======================================================================
Návrh firem k oslovení: 1. Vodafone Czech Republic, a. s.
IČ: 25788001
náměstí Junkových 2808/2,Stodůlky, 155 00, Praha 5.
2. T-Mobile Czech Republic a.s.
IČ: 64949681
Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4.
3. O2 Czech Republic a.s.
IČ: 60193336
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00, Praha 4
======================================================================

Vypracoval:
Mgr. Václav Simandl

Souhlasím se zadávacími podmínkami.

V Chlumci dne:
Mgr. Lenka Suchá
ředitelka
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Příloha č. 1
Slepý výkaz
Požadavky na zpracování zakázky:
7 x tarif:
 Neomezené volání do všech sítí v České republice.
 Neomezené SMS do všech sítí v České republice.
 1,5 GB FUP na připojení k internetu v ČR.
 Cena …
4 x tarif:
 Cena za volání po vteřinách do všech sítí.
 Cena za SMS do všech sítí.
 Neomezené volání v rámci firmy (mobilní i pevné linky).
 Poplatek za SIM.
 Účtování po vteřinách.
 Cena (jednotková) …
3 x mobilní data:
 Mobilní připojení k internetu, které se může využívat po celé ČR.
 Připojení až na síť 4G LTE .
 FUP limit 10 GB.
 Cena …
Jednotková cena za pevnou linku:
 Přesměrování pevné linky 475223873 na jakékoliv číslo v rámci firmy.
 Přesměrování na více čísel na jednou, či kaskádovité přesměrování.
 Cena …
Jednotková cena za WIFI:
 Připojení bez kabelu.
 Mobilní připojení k Internetu v rychlosti 4 – 8 Mbps.
 Objem dat FUP 30 GB měsíčně.
 Modem.
 Cena …

Dotace na hardware:
 Částka na nákup mobilních telefonů, modemů a příslušenství…
Přenos telefonních čísel:
 Zachování stávajících telefonních čísel.
 Cena …
Celková nabídková cena…
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