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02 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4

Výzva k poskytnutí plnění ě. 191050379/5
(číslo výzvy objednatele 202210238)

Veřejný zadavatel, Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 
160 00 Praha 6, zastoupený náměstkem pro řízení Sekce vyzbroj ování a akvizic MO Mgr. 
Luborem KOUDELKOU, na základě příkazu k zastupování, na adrese nám. Svobody 471/4, 
160 01 Praha 6 (dále jen ,,objednatel“), Vás vyzývá ve smyslu ustanovení § 134 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souladu s čl. 
IV. rámcové dohody č. 191050379 (dále jen „rámcová dohoda“) a v souladu s podmínkami 
v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda - registrace SIM kareť‘ 
p. ě. 191050379/5 (dále jen ,,výzva“) na zajištění služeb mobilní sítě GSM.

V souladu s čl. IV. odst. 2 rámcové dohody uvádím následující údaje pro rozsah předmětu 
zadávané veřejné zakázky:

Poskytnutí plnění dle ěl. III. odst. 2 písm. a) bod A.l. a přílohy ě. 1 bod A.1.1. rámcové 
dohody (viz. tab. p. č. 2)

• Hlasové služby v počtu 1 000 služeb aktivovaných na SIM kartách takto:
- služba neomezeného volání a zasílání SMS zpráv do veřejné telekomunikační sítě 

v rámci ČR a EU (včetně volání do sítě poskytovatele a do sítí provozovatelů 
třetích stran) a do speciálních vnitrostátních sítí s provolbou + 420 97x.

Termín aktivace služeb ke dni 10. března 2020. Seznam telefonních a výrobních čísel je 
přiložen v příloze č. 1 této výzvy.

SIM karty jsou poskytovatelem služeb mobilní sítě GSM společností 02 Czech Republic a.s. 
dodány pro zabezpečení opatření k prevenci šíření akutních respiračních onemocnění 
(COVID-19).
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Žádám Vás o písemné potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem podle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů a její doručení zpět objednateli do 10 pracovních dnů od obdržení této
výzvy. Podepsanou výzvu zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky hjyaavk.

Tato výzva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona 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.
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Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení sekce

na základě příkazu k zastupování
podepsáno elektronicky

Top Account Manager
na základě pověření ze dne 31. 7. 2019
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