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1. Úvod 
 

Tato Zadávací dokumentace (dále jen ZD“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
účastníků zadávacího řízení (dodavatelů) ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména pak § 131 a násl. 
zákona. 

 
Účastník v rámci své nabídky předloží návrh rámcové dohody. Návrh rámcové dohody bude 
podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Údaje uvedené v návrhu rámcové dohody 
nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v jiné části nabídky, v případě že tento rozpor přesto 
nastane, jsou rozhodující údaje uvedené účastníkem v návrhu rámcové dohody. 

 
Návrh rámcové dohody musí obsahovat závazek dodavatele zajistit plnění předmětu veřejné 
zakázky v souladu s požadavky této zadávací dokumentace. Jakékoliv doplnění podmínek ve 
smlouvě ze strany účastníka, nesmí být v rozporu s požadavky zadávací dokumentace 
a obchodními podmínkami. 

 
Rámcová dohoda, předložená dodavatelem na základě požadavků zadavatele, bude 
všeobecným obchodním a provozním podmínkám dodavatele a všeobecným ceníkům služeb 
dodavatele nadřazena.  

 
 
2. Informace o zadavateli 
 

2.1 Základní údaje: 
 
Společní zadavatelé uvedení v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, zastoupeni na základě 
smlouvy o společném zadávání zástupcem spojení zadavatelů: 
 
Název:     Město Kopřivnice 
Se sídlem:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen:    Ing. Miroslavem Kopečným, starostou 
IČ:       00298077 

 DIČ:                           CZ00298077 
 Telefon:     +420 556 879 411 
 Fax:      +420 556 812 758 
 E-mail:      posta@koprivnice.cz 

 
 

2.2 Kontaktní osoby zadavatele: 
 

Výkonem zadavatelských činností je na základě Rámcové příkazní smlouvy ze dne 
29.02.2016 a objednávky č. 59454/2016/Ma ze dne 24.11.2016 pověřena společnost 
Výběrovka, s.r.o. 
 
Název:      Výběrovka, s.r.o. 
Sídlo:      Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10 
Zastoupená:    Ing. Liborem Chlopčíkem – jednatelem společnosti 
IČ:     04124847  
DIČ:     CZ04124847 
Telefon:    +420 596 613 482 
E-mail:     info@vyberovka.eu 
(dále jen „zmocněnec“) 

 
 

2.3 Části zadávací dokumentace zpracované odlišnou osobou od zadavatele: 
 

Podrobné podmínky ZD: Výběrovka , s.r.o. 
Přílohy č. 1 až 2.2 ZD:   Výběrovka , s.r.o. 
Přílohy č. 3,4,5 ZD:   zadavatel  
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2.4 Informace v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace: 

 

Tržní konzultace neproběhla. 
 
 
 

3. Specifikace veřejné zakázky 
 

3.1 Předmět veřejné zakázky: 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexních hlasových a 
datových mobilních telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice, jím založené a zřízené 
organizace, jakož i obce ve správním obvodu uvedené v příloze č. 3 této výzvy (dále 
„Oprávněné osoby“ nebo „společní zadavatelé“), na základě rámcových dohod (dále též 
smluv), které budou uzavřeny jednotlivými zadavateli s vybraným poskytovatelem. Dohody 
budou uzavřeny na dobu určitou v délce 48 měsíců od okamžiku jejich účinnosti. 

 
 
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:    10.000.000,-  Kč bez DPH/4roky 
 
 

Kód CPV: 64200000-8 - Telekomunikační služby 
Kód CPV: 64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat 
Kód CPV: 64212000-5 - Mobilní telefonní služby 

 Kód CPV: 64212100-6 - Služby krátkých textových zpráv (SMS) 
Kód CPV: 64212300-8 - Služby multimediálních zpráv (MMS) 

 

3.1.1 Rámcové dohody budou uzavřeny jednotlivými zadavateli s jedním vybraným dodavatelem. 
Zakázky na základě rámcových dohod budou uzavírány na základě výzvy jednotlivých 
zadavatelů bez obnovení soutěže. Výzvu je oprávněna zaslat kontaktní osoba každého ze 
zadavatelů. Potvrzením výzvy ze strany dodavatele bude uzavřen závazek mezi dodavatelem 
a objednatelem, změny však musí být vždy v souladu s požadavky § 222 zákona. 

 
3.2 Požadovaný rozsah poskytovaných služeb 

3.2.1 zajištění základních hlasových a doplňkových služeb – záznamová schránka, zmeškané 
hovory formou SMS na číslo uživatele, přesměrování hovoru, přidržení hovoru, signalizace 
dalšího hovoru, konferenční hovory, možnost skrytí telefonního čísla, roaming a další 
standardní doplňkové služby 

3.2.2 zajištění datových služeb – SMS, MMS, internet v mobilu a dalších mobilních zařízení (tablet, 
notebook), sledování a hlídání vozidel nebo zabezpečovací zařízení a další standardní datové 
mobilní služby 

3.2.3 zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“) pro všechny zadavatele: 

• Do sítě požadujeme zahrnout všechny aktivní SIM všech zadavatelů. 
• Hlasová komunikace v rámci VPN je požadována bezplatně, bez započtení takto 

provolaných minut do poskytnutých volných minut. 
• V ceně služeb budou zahrnuty i všechny služby spojené s VPN (např. zařazení čísla do 

VPN, měsíční poplatky apod.). 
• VPN umožní nastavení různých restrikcí na libovolném čísle s funkcí blokování hovorů 

z a do VPN. 

3.2.4 předpokládaný rozsah odebíraných služeb za vzorové období jednoho měsíce a za období 
předpokládaného trvání Rámcové dohody (4 roky) je uveden v příloze č. 4 Tabulka pro 
sestavení nabídkové ceny. 
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3.3 Požadovaný typ hlasových tarifů: 

3.3.1 1. Neomezený tarif bez dat pro neomezená volání do všech sítí a neomezené množství SMS 
do všech sítí. 

3.3.2 2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) pro neomezená volání do všech sítí, neomezené 
množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP 3 GB. 

3.3.3 3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) pro neomezená volání do všech sítí, neomezené 
množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP 10 GB. 

3.3.4 4. Minutový tarif se sazbou za hovorné, za SMS a MMS; 

• 20 volných minut do všech sítí (volné minuty se neodečítají při volání v rámci VPN) 
a 20 volných SMS do všech sítí. 

• Tarifikace hovorů 1+1, účtování odchozích hovorů bude po vteřinách od jeho počátku 
s tím, že cena každé vteřiny bude vždy rovna 1/60 ceny odchozího hovoru za minutu. 

• Dodavatel může nabídnout více volných jednotek, to však nebude zadavatel v rámci 
hodnocení nabídek zohledňovat. 

 
Dodavatel – vybraný účastník umožní volný přechod mezi tarify pouze na základě 
požadavku jednotlivých smluvních stran (zadavatelů). 

 

3.3.5 Rozsah odebíraných služeb je uveden v příloze č. 4 – Tabulka pro sestavení nabídkové ceny 
a příloze č. 5 – Obchodní podmínky (požadavky na obsah dohody). 

 
3.4 Požadovaný typ datových tarifů: 

3.4.1 5. Datové služby – Internet v mobilu (k Tarifům 3.3.4. nebo 3.3.1.) pro telefony s hlasovou 
SIM kartou připočítaný ke zvolenému hlasovému tarifu s těmito minimálními hodnotami: 
5. a) FUP 300 MB 
5. b) FUP 1,5 GB 
5. c) FUP 3 GB 
5. d) FUP 10 GB 

3.4.2 6. Datové služby – Internet na cesty (tablet, notebook) využívající interní nebo externí 
modem s těmito minimálními hodnotami: 

6. a) FUP 3 GB 
6. b) FUP 10 GB 
6. c) FUP 30 GB 

 

3.4.3 7. Datové služby M2M (Machine to Machine Communication) – komunikace mezi dvěma 
zařízeními určené např. pro sledování vozidel, zabezpečovacích zařízení apod. 
5 MB volných jednotek v ceně tarifu 

 
Zadavatelé požadují neomezené připojení ke všem službám Internetu v rámci mobilních sítí na území 
ČR, vždy s maximální rychlostí přenosu dat dle místně dostupné technologie sítě bez umělého 
omezení maximální rychlosti dodavatelem v jeho systémech. 
 

3.5 Doplňkový tarif 

3.5.1 8. Duplicitní SIM karta do jiného zařízení pro stejné telefonní číslo. Aktivní bude vždy jen 
jedno zařízení se stejnými službami. 
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3.6 Požadavky na dostupnost služeb 

3.6.1 Zadavatelé požadují v ceně služeb zajistit ke dni účinnosti smlouvy a dále po celou dobu její 
platnosti kvalitní pokrytí signálem v prostorách budov sídel všech zadavatelů, dále pokrytí na 
území ČR a v případě odpovídajících tarifů rovněž na území EU, a to minimálně na úrovni 
běžně poskytovaných služeb ostatním zákazníkům.  

3.6.1.1 Zadavatel Slumeko s.r.o. požaduje dále spolehlivé pokrytí na svých odloučených pracovištích: 

49.658777 N, 17.832038 E (Odry) 
49.659378 N, 18.138201 E (Skotnice) 
49.689045 N, 18.132564 E (Mošnov) 
49.612879 N, 18.102785 E (Závišice) 
49.564283 N, 18.168917 E (Lichnov) 

3.6.1.2 Zadavatel město Štramberk požaduje dále spolehlivé pokrytí na svých odloučených 
pracovištích: 
     49.593055 N, 18.11294 E (Štramberk) 
                                                                49.596133 N, 18.110645 E (Štramberk) 
                                                                49,59106 N, 18,1174477 E (Štramberk) 
                                                               49,5770461 N, 18,127215 E (Štramberk) 
                                                               49,5871230 N, 18,094683 E (Štramberk) 

3.6.2 Poskytovatel zajistí požadované pokrytí signálem ve vybraných lokalitách dle bodu 3.6.1.1 
a 3.6.1.2 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. 

3.6.3 V případě nesplnění termínu pro zajištění pokrytí podle bodu 3.6.1 a 3.6.2 je 
zadavatel/objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli a poskytovatel má povinnost 
uhradit tomu objednateli, který nebude mít zajištěno pokrytí, jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 20.000 Kč, od tohoto dne pak další pokutu ve výši 0,5% z celkové hodnoty (ceny) 
závazku bez DPH dle uzavřené Rámcové dohody s tímto objednatelem za každý den, ve 
kterém nebude signál zajištěn. V případě nepokrytí signálem dle bodu 3.6.2 této ZD ani do 10 
měsíců ode nabytí účinnosti rámcové dohody, může být tato skutečnost důvodem pro 
odstoupení od rámcové dohody ze strany tohoto zadavatele/objednatele. V takovém případě 
se jedná o podstatné porušení smluvních podmínek. Tím není dotčena povinnost dodavatele 
uhradit smluvní pokuty a není tím dotčeno právo zadavatele/objednatele na náhradu případné 
škody. 

3.6.4 Pokud některý se zadavatelů v průběhu plnění rámcové dohody zjistí, že jedna nebo více 
lokalit uvedených v bodě 3.6.1, 3.6.1.1 a 3.6.1.2 není pokryta signálem, je uchazeč/dodavatel 
povinen provést ověření signálu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. 
Ověřeni dostupnosti signálu GSM pro hlasová mobilní zařízení musí být provedeno přímo v 
prostoru určeném zákazníkem za jeho účasti na standardním mobilním zařízení využívaným 
zákazníkem, které je schváleno pro provoz na území CR. Zákazník určí k ověření dostupnosti 
signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňují propustnost GSM signálu. 

3.6.5 Nedostaví-li se dodavatel k ověření dostupnosti signálu GSM ve lhůtě uvedené v bodě 3.6.4 
nebo není-li při ověření tomuto zadavateli/objednateli předvedena dostupnost signálu, je tento 
zadavatel/objednatel oprávněn požadovat po uchazeči a dodavatel má povinnost uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.  

3.6.6 Pokud dodavatel nepředvede funkčnost signálu některému z objednatelů ani do 14 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy, může být tato skutečnost důvodem pro 
odstoupení od rámcové dohody ze strany tohoto objednatele. V takovém případě se jedná o 
podstatné porušení smluvních podmínek. Tím není dotčena povinnost dodavatele uhradit 
smluvní pokuty a není tím dotčeno právo zadavatele/objednatele na náhradu případné škody. 

3.6.7 Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky sjednané v rámcové dohodě, bude posouzeno jako 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
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z celkové ceny závazku (ceny uvedené v Rámcové dohodě s tímto objednatelem), za každý 
den, ve kterém bude docházet k porušování dohody. 

 
 

3.7 Zákaznická podpora 

3.7.1 Je požadována nepřetržitá zákaznická podpora formou osobního konzultanta s definovanou 
časovou dostupností, volání na takovouto podporu bude v ceně služeb, tato podpora nesmí 
být plněna prostřednictvím subdodavatele, mimo pracovní dobu osobního konzultanta bude 
hovor automaticky přesměrován na standardní zákaznickou podporu dostupnou celoročně 
nepřetržitě denně 24 hodin.  

3.7.2 Každý ze společných zadavatelů stanoví za svou organizaci (právní subjekt) kontaktní osobu, 
která bude oprávněna provádět administrátorské úkony, tj. měnit tarify, objednávat SIM karty 
nebo přístroje a příslušenství, blokovat SIM karty, aktivovat či objednávat služby v nabídce 
dodavatele. Takovéto změny budou vždy realizovány na základě výzvy kontaktní osoby 
v souladu s podmínkami rámcové dohody. Stanovení a odvolání kontaktní osoby provede 
vždy statutární zástupce každého ze společných  objednatelů, a to na formuláři vydaném 
dodavatelem.  

3.7.3 Společní zadavatelé požadují zpracování požadavků (změna tarifů, nastavení doplňkových 
služeb atd.) nejpozději do 24 hodin od předání požadavku dodavateli. Forma předání 
požadavku: e-mailem, telefonicky nebo přes samoobslužný portál.  

3.7.4 Dodavatel poskytne internetový přístup nebo elektronický nástroj k přístupům k podrobným 
výpisům z účtů objednatelů. Přístupy budou odděleny podle IČ, tedy pro jednotlivé společné 
objednatele bez vzájemného propojení. Každý výpis toho kterého měsíce bude nejméně po 
dobu dvou měsíců umístěn na serveru dodavatele a společní objednatelé musí mít 
zabezpečený přístup k těmto datům prostřednictvím sítě internet. Podrobné výpisy budou 
k dispozici v ceně služeb. 

3.7.5 Uchazeč nabídne aplikaci pro vnitřní přeúčtovávání, možnosti tisku souhrnných či podrobných 
výpisů, možnosti tvorby různých sestav na míru apod. 

3.7.6 Zadavatelé požadují možnost vytvoření více fakturačních skupin v rámci jednotlivých 
zadavatelů (tedy IČ). Předpokládáno je vytvoření celkem cca 70 fakturačních skupin. 

3.7.7 Veškeré uvedené požadavky tak jako Obchodní podmínky (příl. č. 5 ZD) jsou zadavateli 
stanoveny jako minimální a uchazeč tak může nabídnout zadavatelům obchodní podmínky 
výhodnější. To však nebude mít vliv na hodnocení nabídky.  

 
3.8 Postupy v případě reklamací 
 

Dodavatel v rámci své nabídky uvede postupy v případě reklamací. 
 

 
3.9 Převedení stávajících služeb v případě změny jiného než stávajícího operátora 

3.9.1 Možnost změny operátora požadují zadavatelé v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Migrace telefonních čísel mezi 
operátory bude prováděna zdarma. Nefunkčnost přenášené SIM karty nesmí být delší než 
12 hodin a musí být, pokud je to technicky možné, časově umístěna v hodinách mimo běžnou 
pracovní dobu. Zadavatelé k tomuto převodu poskytnou nezbytnou součinnost, včetně např. 
udělení plné moci.  

3.9.2 Přidání nebo odebrání SIM karet pod smlouvu bude prováděno vždy zdarma, tzn. převody 
čísel v rámci používaného operátora, migrace čísel, aktivace nových čísel. Změna každé 
smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a nesmí překročit 30% původního závazku. Změna bude prováděna bez 
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obnovení soutěže v souladu s ust. § 132 odst. 3, písm. b) zákona, na základě výzvy – 
objednávky každého jednotlivého zadavatele. 

3.9.3 Požadavky na změny služeb formou objednávek/výzev, včetně požadavků na nová čísla lze 
podávat pouze do doby platnosti Rámcové dohody. Platnost všech aktivovaných čísel – tzv. 
účastnické smlouvy, bude vždy do doby uzavření nové rámcové dohody a případné migrace 
čísel mezi operátory bez ohledu na to, kdy bude tato aktivace v průběhu smluvního vztahu 
provedena.  

 
3.10  Ostatní provozní potřeby společných zadavatelů 

3.10.1 Výměna SIM karty stávajícímu účastníkovi v případě ztráty nebo poškození (max. 2x ročně 
u každého čísla) nebo v případě potřeby novější verze SIM karty bude zdarma. 

3.10.2 Nefunkčnost přenášené SIM karty nesmí být delší než 12 hodin a musí být, pokud je to 
technicky možné, časově umístěna v hodinách mimo běžnou pracovní dobu (běžná pracovní 
doba od 8:00 – 16:00 hodin). 

3.10.3 Podrobné výpisy v elektronické podobě budou v ceně služeb. 

 

 

4. Informace k zadávací dokumentaci 
 

4.1 Obecné informace: 
 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace, v přílohách ZD a 
ve vysvětleních ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění 
veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník ZŘ povinen plně a bezvýhradně 
respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování 
všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, v přílohách ZD a ve 
vysvětleních ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem 
možného vyloučení účastníka ZŘ z další účasti v zadávacím řízení.  
 
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele 
https://zakazky.koprivnice.cz/. 
 

4.2 Vysvětlení zadávací dokumentace:  
4.2.1 Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele:  

Zadavatel může v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud 
takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 
4.2.2 Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele:  

Dodavatel je oprávněn v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona požadovat po zadavateli písemně 
vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“). Písemná žádost musí být 
doručena na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 
lhůty dle bodu 4.2.1 ZD 
Pokud je žádost o vysvětlení ZD doručena včas, zadavatel uveřejní vysvětlení vč. přesného 
znění žádosti bez identifikace dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
o vysvětlení. 
 
V případě, že žádost o vysvětlení nebude doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení 
poskytnout. V případě, že zadavatel vysvětlení na takovouto žádost poskytne, prodlouží 
odpovídajícím způsobem lhůtu pro podání nabídek. 
 
Písemnou žádost o vysvětlení ZD doručí dodavatel na adresu: 
 
E-mail:    marie.konvicna@vyberovka.eu 
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Kontaktní osoba:  Mgr. Marie Konvičná 
Telefon:   +420 737 931 430 
 

4.2.3 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace:  

Pokud spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek provede v souladu s ust. § 99 zákona i změnu zadávacích podmínek, uveřejní tuto 
změnu dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo 
doplněna. 
 
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, 
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace 
činila nejméně celou svou původní délku. 
 

5. Podání nabídek 
 
 

5.1 Obecné informace a požadavky: 
 
5.1.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen 1 nabídku. 

5.1.2 Nabídky budou podány: 

• v listinné podobě ve formátu A4  
• v jednom vyhotovení  
• v českém jazyce 
• výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů 
• v řádně označené a uzavřené neprůhledné obálce – viz bod 5.2 ZD 
• nabídka musí být podepsána účastníkem ZŘ či statutárním zástupcem účastníka ZŘ 

v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním 
rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (plná moc musí být v takovém 
případě součástí nabídky).     

5.1.3 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

5.1.4 Zadavatel v souladu s ust. § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení (dále jen 
„účastník ZŘ“ nebo „dodavatel“), který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník ZŘ 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

5.1.5 Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.  

5.1.6 Podmínky pro dokládání dokladů do nabídky – viz bod 8.1 a 12.1 ZD. 

5.1.7 Způsob zpracování a uspořádání nabídek – viz bod 13 ZD. Veškeré formální požadavky na 
provedení a uspořádání nabídek jsou pouze doporučením zadavatele. 

 
 
 
5.2 Označení obálek s nabídkami: 
 
 Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zadavatele 

a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice 
a jiné veřejné zadavatele – NEOTEVÍRAT“.  

 Zadavatel doporučuje obálky s nabídkou na zadní straně na uzavření opatřit razítkem 
a podpisem odpovědného zástupce účastníka ZŘ.  

 Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa a název účastníka ZŘ. 
  
 

5.3 Lhůta pro podání nabídky: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.08.2018 v 09:00 hod.  
Nabídky, které nebudou zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky nebo 
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci na podatelnu Městského úřadu 
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Kopřivnice, se nepovažují dle ust. § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu ZŘ k nim 
nebude přihlíženo; obálka s nabídkou nebude otevírána a bude pouze založena k archivaci. 
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 – 
11:30 a 12:30 – 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 08:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod. a v pátek 
od 08:00 – 11:30 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše. 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. podatelny Městského úřadu 
Kopřivnice. 
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem, tzn. 
Městem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.  
 

5.4 Adresa pro podávání nabídky: 
 

 Osobní doručení i doručení poštou – doporučená zásilka: 
Město Kopřivnice      

   Štefánikova 1163/12      
   742 21  Kopřivnice       

  Kontaktní osoba: podatelna 
 
5.5 Potvrzení o převzetí nabídky: 
 
  Každý účastník ZŘ, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. 

Potvrzení bude obsahovat údaje o účastníkovi ZŘ, název veřejné zakázky a údaje o datu a 
času doručení nabídky.  

  Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla 
nabídky, data a času jejich doručení. 

 
5.6 Termín otevírání nabídek: 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.08.2018 v 09:10 hod. Místem otevírání 
obálek je Městský úřad Kopřivnice, zasedací místnost č. 812, 8. NP. 
U otevírání obálek má právo být přítomen kromě zadavatele, osob určených zadavatelem, 
rovněž jeden oprávněný, nebo plnou mocí zmocněný zástupce každého z účastníků ZŘ, 
jejichž nabídky byly doručeny v zadavatelem stanovené lhůtě pro podání nabídek.  
Zástupce účastníků ZŘ svou přítomnost potvrdí podpisem v listině účastníků ZŘ.  
O otevírání obálek bude sepsán protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly 
otevřeny, identifikační údaje účastníků ZŘ a údaje z nabídek odpovídající číselně 
vyjádřitelným kritériím hodnocení. 
 

5.7 Kontrola a zveřejnění údajů při otevírání obálek: 
 

Zadavatel otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda byly nabídky doručeny ve 
stanovené lhůtě a v souladu s ust. § 107 odst. 2 zákona, tj. zda je nabídka doručena v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.  
Přítomným osobám zadavatel sděluje identifikační údaje účastníků ZŘ a údaje z nabídek 
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. 
 

 
 
6. Doba poskytování služeb a místo plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění:  předpokládané zahájení plnění  01.11.2018 
Nejzazší termín dokončení plnění: 48 měsíců od uzavření rámcové dohody,  

respektive do doby uzavření nové rámcové dohody 
Místo plnění veřejné zakázky: území České republiky a území pokryté signálem 

vybraného uchazeče včetně dalších území dle 
požadavků oprávněných osob 
(viz bod 3.6.1, 3.6.1.1 a 3.6.1.2 Zadávací 
dokumentace)  
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7. Zadávací lhůta  
 

7.1 Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 40 zákona zadávací lhůtu v délce 6 měsíců. 
 

 
8. Kvalifikace 
 

8.1 Obecné informace: 
 

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. zákona prokázat splnění kvalifikace v rozsahu 
stanoveném zákonem a zadávací dokumentací. 
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v 
systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). 
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v 
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již 
předložil v předchozím zadávacím řízení. 
 

8.1.1 Předkládání všech dokladů v nabídce  
- Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 

dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona 
požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

- Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odstavce 2 písm. a) a b) zákona je 
zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

- Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.  

- Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy 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. 

- Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, nebo doplnil 
další nebo chybějící údaje či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může 
rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. 

- Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; 
nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle výše uvedeného odstavce o údaje, 
doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění 
údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž 
skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není 
dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 

 
 
8.1.2 Doklady o kvalifikaci 

- Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídce. 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

- V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky doložit 
čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 
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- Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 
předloženy. 

 
8.1.3 Dodavatel se sídlem v zahraničí 

 
Základní způsobilost: 
 

8.1.3.1 Způsobilým je dodavatel, který  
- nebyl 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,  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.  

  
8.1.3.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 8.1.3.1 odrážka první 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou podmínku splňovat  

- tato právnická osoba,  
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

  
8.1.3.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí  

podmínku podle odstavce 8.1.3.1 odrážka první splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu  

 
8.1.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

- V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

- Dodavatel nemusí předložit doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 zákona, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 
8.1.5 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

- Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude 
rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel požaduje, aby odpovědnost 
nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. 
 

8.1.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
- Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 

profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 
 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 
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- Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

 
8.1.7 Společné prokazování kvalifikace 

- Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob, zadavatel nesmí vyloučit pravidla stanovená v § 82 a 83 zákona. 
Pokud zadavatel nestanovil jinak, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně. 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 
zákona každý dodavatel samostatně (bod 8.2 ZD). 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně (bod 8.3 ZD). 
 

8.1.8 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
- Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 

ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

 
- Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil výše uvedenou povinnost, zadavatel jej v souladu 

s ust. § 88 odst. 2 zákona bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
8.1.9 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

- Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis 
nahrazuje doklady prokazující kvalifikaci, zejména pak 
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a  
b) základní způsobilost podle § 74 zákona. 

 
- Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. 

- Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 

8.1.10 Systém certifikovaných dodavatelů 
- Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 

prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu. 

- Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením 
smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení 
dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

- Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

- Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 
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8.2 Základní způsobilost: 
 
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 – 3 zákona 
způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona. Čestné prohlášení dle ust. § 74 odst. 1 písm. b) – 
částečně a odst. c) zákona tvoří doporučený vzor přílohy č. 2.1 zadávací dokumentace.  

 
- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti každý 
dodavatel samostatně. 
 
 

8.3 Profesní způsobilost: 
 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona předložením:            
 
§ 77 odst. 1 zákona: 
  
1. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje. 
 
- V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky 

doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 
 
- Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat 

splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení. 

 
- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou část profesní 

způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 
 
§ 77 odst. 2 zákona  
 

písm. a): 
 

2. Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, tj. např. licence, nebo Osvědčení vydané Českým 
telekomunikačním úřadem. Doklady musí opravňovat dodavatele k poskytování 
požadovaných telekomunikačních a internetových služeb. 

 
 

     
8.4 Technická kvalifikace: 

 
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 předložením: 
 
§ 79 odst. 2 písm. b): 
Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky včetně uvedení ceny a doby 
jejich poskytnutí a identifikace objednatele  

 
- s limitem min. 3 služby obdobného charakteru, tj. poskytování služeb hlasových 

mobilních telekomunikačních služeb soukromému subjektu nebo veřejnému 
subjektu, s finančním objemem min. 3 mil Kč za uvedené období, bez DPH za 
každou z nich.  

 
Způsob prokázání: 
Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu významných služeb, 
ve kterém budou doplněny veškeré údaje požadované v tomto seznamu, jehož 
doporučený vzor tvoří přílohu č. 2.2 této zadávací dokumentace. 
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Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít služby, které poskytl 
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, 

nebo 
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění, služby podílel. 
 

- V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace 
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím jiných osob. 

 
 

8.5 Další požadavky k prokázání kvalifikace: 
 
8.5.1 Zadavatel požaduje předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce, tj. tyto doklady není 

možno nahradit čestným prohlášením. 

8.5.2 V případě, že je doklad podepsán elektronickým podpisem, musí být součástí tohoto dokladu 
úřední ověření elektronického podpisu (ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné 
podobě). 

8.5.3 Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, seznam apod., musí být opatřeno datem 
a podepsáno osobou oprávněnou jednat za či jménem dodavatele, případě i podpisem další 
osoby, je-li v ZD vyžadováno. V případě podpisu jinou než oprávněnou osobou, musí být 
zmocnění této osoby součástí nabídky.  

 
 

9. Nabídková cena 
 

9.1 Způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu – předpokládanou maximální cenu závazku za všechny 
Rámcové dohody dle vymezeného předmětu plnění veřejné zakázky za období 48 měsíců. 
Kalkulaci ceny provede vyplněním – oceněním jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 
Tabulka pro sestavení ceny. 

V Tabulce pro sestavení ceny budou automaticky vygenerovány dílčí ceny – výše 
závazků pro jednotlivé zadavatele, které budou při podpisu dohod se zadavateli 
uváděny v jednotlivých Rámcových dohodách. Přílohou každé Rámcové dohody bude 
rovněž oceněný seznam všech požadovaných služeb, a to i tehdy, když v Tabulce pro 
sestavení ceny nebyla tato služba u konkrétního zadavatele uváděna. 

Nabídková jednotková cena za jednotlivé požadované služby bude stanovena jako nejvýše 
přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vč. veškerých rizik a vlivů během 
poskytování služeb a zisk dodavatele. 
 
Celková nabídková cena – předpokládaná výše závazku za všechna sjednaná plnění služeb 
dle uzavřených rámcových dohod s jednotlivými zadavateli bude stanovena jako maximální, 
bude v sobě zahrnovat všechny související náklady. Do takto stanovené nabídkové ceny musí 
být promítnuty i pořizovací náklady na dodávku a instalaci potřebných telekomunikačních 
zařízení a technologií, pokud je v souvislosti s plněním jednotlivých rámcových smluv bude 
nutno dodat a nainstalovat zadavateli a náklady na případnou demontáž zařízení a technologií 
po uplynutí smluvního vztahu.  
 
Nabídková cena bude v nabídce jako předpokládaná cena vyplývající ze závazků 
z jednotlivých rámcových dohod uvedena v českých korunách ve struktuře maximálně s 
dvěma desetinnými místy v členění: 
• Celková cena v Kč bez DPH       
• Samostatně výše DPH v Kč 
• Nabídková cena v Kč s DPH           
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Nabídková cena za plnění těchto veřejných zakázek je cenou nejvýše přípustnou, změna je 
možná pouze v rozsahu stanoveném § 222 zákona. 
 

9.2 V případě, že některá z oceňovaných položek je součásti jiné položky nebo paušálu, 
může být vyplněna nulou, tato skutečnost musí být vysvětlena v příloze cenové 
nabídky. 

9.3 Účastník vyplní nabídkové ceny do přílohy č. 4 Tabulka pro stanovení nabídkové ceny takto: 

• pouze do listu „za VŠECHNY“ 
• do nevyplněných, barevných polí sloupce „E“ (CENA ZA JEDNOTKU bez DPH Kč), které 

nejsou proškrtnuty 
• všechny ostatní údaje jsou buď již vyplněny nebo se automaticky dopočítají pro jednotlivé 

zadavatele 

9.4 Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 
 

10. Jiné podmínky pro zpracování nabídky 
 

10.1 Návrh Rámcové dohody: 
 
 Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh Rámcové dohody o poskytování 

telekomunikačních služeb v písemné i elektronické podobě (formát *.doc). Všechny 
rámcové dohody, které budou uzavírány s vybraným účastníkem zadávacího řízení, 
musí být v souladu s  obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 5 této ZD. 

 
 Návrh dohody musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ. 

V případě zplnomocnění je nutno předložit plnou moc jako součást nabídky. Předložení 
nepodepsaného textu dohody není předložením návrhu této dohody.  

 
 Účastníkem ZŘ předložený návrh rámcové dohody musí po obsahové stránce akceptovat 

veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to včetně veškerých 
příloh.  

 Návrh dohody rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které 
se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.  

 
 V rámcové dohodě, ani v jejích přílohách nebudou pro zadavatele (objednatele) stanoveny 

žádné další sankce nad rámec uvedený v Obchodních podmínkách zadavatele, mimo úroku 
z prodlení ve sjednané výši dle obchodních podmínek. 

 
 Listinná forma návrhu dohody má v případě rozporu mezi písemnou a elektronickou formou na 

CD prioritu. 
 

Rámcové dohody o odběru telekomunikačních služeb ve znění doloženém v nabídce, budou 
následně ve shodném znění uzavřeny mezi vybraným dodavatelem a každým ze společných 
zadavatelů. Návrh každé takovéto dohody s předpokládanou výší finančního závazku 
stanovenou v Tabulce pro sestavení ceny (příloha č. 4 ZD) musí být podepsán osobou 
(osobami) oprávněnou jednat za dodavatele. 

 
 

10.2 Platební podmínky: 
 

• Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
• Účtovacím obdobím bude kalendářní měsíc, počítán vždy od prvního dne v měsíci. 
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• Daňový doklad bude vystaven a odeslán zadavateli do 5 dnů po skončení daného zúčtovacího 
období; zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. 

• Pokud faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné právní úpravy nebo 
náležitosti uvedené výše, je objednatel (zadavatel) oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, 
že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel (zadavatel) v prodlení s úhradou faktury 

• Faktura bude vystavena pro každého ze zadavatelů, s nímž bude uzavřena rámcová dohoda, 
se souhrnným výpisem za jednotlivé SIM karty. 

• Vyúčtování služeb bude dodavatel služeb dodávat objednateli ve strojově čitelném formátu. 
• Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu objednateli (zadavateli). 
• Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena, na základě faktury vystavené 

dodavatelem, bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, 
v případě změny bankovního účtu, je dodavatel povinen bezodkladně o tomto vyrozumět 
objednatele (zadavatele). V opačném případě se objednatel (zadavatel) zprošťuje 
odpovědnosti. 

• Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, 
pokud nedojde k přístupu ČR k EMU. 

 
10.3 Jiné podmínky  
 

Zadavatel požaduje možnost vytvoření více fakturačních skupin v rámci každé dohody 
uzavřené s jednotlivými zadavateli uvedenými v příloze č. 3 zadávací dokumentace s 
uvedením čerpaných služeb včetně rozpisu hovorů dle jednotlivých telefonních čísel. 
Dodavatel bude zadavatelům bezplatně poskytovat podrobný výpis všech odebraných služeb 
na každou SIM kartu v elektronické podobě (tím je myšleno, že tento výpis bude v takovém 
datovém souboru, který bude použit pro nabízenou aplikaci určenou ke správě financí za 
odebírané služby s tím, že každý výpis za daný měsíc bude minimálně po dobu 2 měsíců 
umístěn na serveru uchazeče, ke kterému bude mít zadavatel a jím pověřené osoby přístup 
prostřednictvím veřejné sítě internet. 
 

10.4 Uzavření dohody: 
 

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavatelům součinnost k uzavření Rámcové 
dohody tak, aby mohly být jednotlivé dohody po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 
246 zákona uzavřeny bez zbytečného odkladu. 
Neposkytne-li vybraný dodavatel zadavateli potřebnou součinnost, aby mohla být dohoda 
dle ust. § 124 odst. 1 zákona bez zbytečného odkladu uzavřena, bude tento dodavatel z účasti 
v ZŘ vyloučen.  
Uplatnění práva na předsmluvní odpovědnost dle ust. § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tím není dotčeno. 
Pokud se zadávacího řízení účastní více účastníků, může zadavatel v případě vyloučení 
vybraného dodavatele znovu postupovat dle ust. § 125 zákona. 
 
Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným vybraným dodavatelem. Veřejné zakázky na 
základě rámcové dohody budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi 
účastníky rámcové dohody. 

 
Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, kromě dohod se zadavateli, na které dopadá povinnost uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., kdy dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Rámcová dohoda bude sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její 
účinnosti.  

 
Platná a účinná rámcová dohoda může být ukončena uplynutím doby, písemnou dohodou 
smluvních stran, písemnou výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní 
dobou, písemnou výpovědí dodavatele bez uvedení důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou 
nebo odstoupením některé ze stran od dohody v souladu s příslušnými právními předpisy 
České republiky. Jiné možnosti ukončení rámcová dohoda nebude připouštět.  
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10.5 Podmínky plnění veřejné zakázky 
 

Dodavatel bude dodávat objednateli služby na základě výzev – objednávek objednatele podle 
specifikace množství a druhů služeb v objednávce uvedených. Potvrzením výzvy – 
objednávky dojde k uzavření smlouvy na poskytování služeb ve výzvě uvedených, za 
podmínek sjednaných v Rámcové dohodě. 
 
Objednávkou – výzvou mohou být služby požadovány na dobu určitou či neurčitou, nejdéle 
však mohou být výzvy vystavovány a následně potvrzeny do termínu ukončení rámcové 
dohody. Doba i rozsah požadovaných služeb mohou být kdykoli upraveny následující výzvou 
 

Objednatel v každé výzvě uvede zejména: 
- datum vystavení výzvy a její číslo, 
- přesnou specifikaci a rozsah požadovaných služeb 
- požadovaný den a čas dodání služeb 
- podpis oprávněné osoby objednatele 

 
Výzva bude vyhotovena v písemné formě, objednatel nebo jím pověřená osoba nebo subjekt 
je povinna ji doručit poskytovateli služeb osobně, doporučeně, ve formě zprávy nebo 
prostřednictvím e-mailu, a to na: 

a) adresa:         

b) email:       

Poskytovatel služeb výzvu neprodleně potvrdí a v souladu s Rámcovou dohodou pokud není 
ve výzvě stanoveno jinak, zajistí poskytování služeb do 12, nejpozději však 24 hodin za 
podmínek sjednaných v Rámcové dohodě. 
Poskytovatel může objednateli na zaslanou výzvu nabídnout výhodnější podmínky, než bylo 
v Rámcové dohodě sjednáno. 

 
 Dodavatel v rámci své nabídky předloží návrh svého věrnostního programu pro Zadavatele 

(pouze v případě, pokud jej uchazeč má). Dodavatel se zavazuje poskytovat v rámci své 
činnosti Zadavateli rovněž své věrnostní programy, a to dle podmínek a dle rozsahu 
odpovídajícím úrovni využívaných služeb Zadavatele. 
 
 
 

11. Hodnocení nabídek  
11.1 Kritéria hodnocení: 

 
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle níže uvedeného 
kritéria: 

  
Nejnižší celková nabídková cena uvedená v rámcové dohodě, stanovená dle přílohy č. 4 ZD. 
 

 
11.2 Postup při hodnocení nabídek: 

 
Zadavatel provede v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona hodnocení nabídek před 
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 
 
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí hodnocené nabídky podle výše 
nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší. 
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel 3 nejvhodnější nabídky 
z hlediska splnění předmětu zakázky, splnění zadávacích podmínek a posouzení nabídkové 
ceny podle § 113 zákona a dle bodu 11.1 ZD. 
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Bonusové služby nad rámec zadání 
Vedle požadovaných služeb je uchazeč oprávněn nabídnout všem zadavatelům také 
doplňkové bonusové služby, bonusy či zvýhodnění. Tyto služby nejsou povinnou součástí 
předmětu VZ a nebudou se posuzovat ani hodnotit. Patří sem zejména zvýhodněný nákup 
mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení, výhody zadavatelů jako VIP zákazníků 
operátora nebo jiné služby. Jestliže uchazeč bonusy nabízí, specifikuje stručně tyto služby, 
uvede smluvní podmínky a údaj o tom, zda jsou služby bezplatné. Zadavatelé se nezavazují 
k čerpání těchto doplňkových služeb.  

 
Nabízené bonusové služby nebudou mít vliv na obsahové náležitosti nabídky ani nebudou 
hodnoceny. Uchazeč, který bonusy nabízí, nebude při posouzení nabídek zvýhodněn. 
Zadavatel požaduje tyto informace pouze za účelem, aby zjistil, zda v dalším období zůstane 
zachován současný stav benefitů. 
Pokud však zadavatel obdrží naprosto shodnou celkovou cenu zakázky od různých 
dodavatelů, bude za vhodnější považována nabídka dodavatele, který nabídl bonusové služby 
nad rámec zadání. 

 
 
 
12. Další požadavky na obsah nabídky 
 

12.1 Dodavatel je povinen do nabídky dále doložit: 
 

12.1.1 V případě společné účasti dodavatelů v nabídce tito dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení 
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel vyžaduje, aby všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku nesli odpovědnost společně a nerozdílně. 

 
12.1.2 Dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona – zadavatel požaduje předložení údajů o majetkové 

struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele. Tuto povinnost může 
dodavatel splnit odkazem (uvedením přesné www:adresy) na tento údaj v rejstříku evidence 
skutečných majitelů.  

 

 
12.2 Vybraný dodavatel je povinen splňovat a zadavateli předložit: 

 
12.2.1 Dle ust. § 122 odst. 3 zákona – vybraný dodavatel, pokud již požadované doklady (nikoli 

prosté kopie) nedoložil v nabídce, bude povinen na základě výzvy zadavatele přeložit: 

a) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá 
k dispozici, 

b) doklady, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil 
podle § 104 písm. a) zákona a 

c) informace a doklady podle § 122 odst. 5 zákona, je-li vybraný dodavatel právnickou 
osobou, a nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných 
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.  

 
Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který 
nepředložil údaje, doklady nebo vzorky dle ust. § 122 odst. 3 nebo odst. 5 zákona nebo 
výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

12.2.2 Ust. § 104 písm. a) zákona  
 

V případě společné účasti dodavatelů doloží vybraný dodavatel originál nebo úředně 
ověřenou kopii uzavřené smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky vč. uvedení 
rozdělení odpovědnosti tak, jak bylo uvedeno v nabídce. 
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13. Způsob zpracování a uspořádání nabídky 
 

13.1 Obecné informace: 
 
a) Zadavatel doporučuje, aby účastník ZŘ předložil kompletní nabídku vedle listinné formy 

též v elektronické podobě ve formátu *.pdf na technickém nosiči dat (CD či DVD). 
b) Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla dostatečným způsobem zajištěna proti 
manipulaci s jednotlivými listy provázáním jednotlivých listů provázkem, jehož volný konec 
bude ukončen tak, aby bez násilného zásahu nebylo možno žádný list volně vyjmout ani 
vložit a aby bylo možno jednotlivé listy volně otáčet. 

c) Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části nabídky byly zřetelně označeny předělovými, 
nejlépe barevnými listy. 

d) Zadavatel doporučuje, aby při zpracování nabídky účastník ZŘ dodržel pořadí dokumentů 
specifikované v následujících bodech těchto podrobných podmínek a použil přílohy těchto 
podrobných podmínek. 

 
13.2 Způsob zpracování a uspořádání nabídky: 

 
Nabídkou účastníka ZŘ se rozumí veškeré doklady požadované zákonem a touto zadávací 
dokumentací, které je účastník ZŘ povinen předložit se stanoveným obsahem ve stanovené 
formě a lhůtě. 

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník ZŘ – výčet dokumentů obsažený 
v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka ZŘ při kompletaci 
nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do 
nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se 
účastník ZŘ zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet 
dokumentů. 

13.2.1 Obsah nabídky včetně prohlášení o počtu listů (doporučená součást nabídky) 

13.2.2 Krycí list nabídky účastníka ZŘ 

 
• Budou vyplněny všechny údaje dle požadavků zadavatele. 
• Krycí list nabídky účastníka ZŘ bude datován a řádně podepsán účastníkem ZŘ nebo 

osobou oprávněnou jeho jménem jednat nebo účastníka ZŘ zastupovat (podepisuje-li za 
účastníka ZŘ osoba oprávněná účastníka ZŘ zastupovat na základě zákona, uvede 
účastník ZŘ pod podpisem titul takového zastoupení). 

 
Vzor Krycího listu nabídky je součástí zadávací dokumentace – doporučený vzor přílohy č. 1 
zadávací dokumentace. 

13.2.2.1 Rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky 

- v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně 

13.2.3 Plná moc k podepisování 

- podepisuje-li za účastníka ZŘ osoba oprávněná k zastupování účastníka ZŘ 
na základě plné moci, předloží v nabídce účastník ZŘ plnou moc, ze které 
musí být zřejmé, k jakým konkrétním úkonům je osoba oprávněná 
k zastupování účastníka ZŘ zmocněna a platnost této plné moci.  

13.2.4 Prokázání kvalifikace 

- dle bodu 8 
- doklady k prokázání kvalifikace v případě, že je kvalifikace prokazována 

prostřednictvím jiných osob – zařadit za příslušnou část prokazované 
kvalifikace 
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13.2.5 Rozpis nabídkové ceny  

- vyplněním tabulky obsahující vyčíslení nákladů na referenční objem 
spotřeby požadovaných telekomunikačních služeb uvedených v příloze č. 4 
zadávací dokumentace 

- v listinné i elektronické podobě 

13.2.6 Návrh Rámcové dohody o přistoupení k odběru telekomunikačních služeb 

Rámcová dohoda musí splňovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách zadavatele. 
Pro ustanovení uvedená v případných přílohách či všeobecných obchodních podmínkách 
dodavatele, které jsou v rozporu s dohodou, platí znění uvedené v Rámcové dohodě.  

13.2.7 CD s těmito dokumenty: 
- kompletní nabídka účastníka ZŘ ve formátu *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat 

Reader®)  
- Rámcová dohoda ve formátu *.doc        
- Soupis služeb dle přílohy č. 4 ZD ve formátu *.xls        

13.2.8 Ostatní doklady a přílohy   

 
 
14. Závěrečné informace 
 

a) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky ZŘ v nabídkách 
b) účastník ZŘ ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky 

a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na 
provedení a výsledky zadávacího řízení (vyjma ust. § 40 odst. 4 zákona) 

c) pokud jsou v technické specifikaci obsaženy přímé či nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení 
technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 
rovnocenného řešení 

d) v případě zrušení zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel uveřejní tuto 
informaci vč. odůvodnění zrušení kromě dodržení podmínek dle ust. § 128 odst. 2 zákona 
rovněž na profilu zadavatele.  

 
 
 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne  26.06.2018 
 
 
 
              ……………………………………… 

Spojení zadavatelů Kopřivnice 
         Ing. Miroslav Kopečný 

             starosta 
 služeb prostřednictvím GSM 
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KRYCÍ LIST - NABÍDKA ÚČASTNÍKA ZŘ DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

I. Veřejná zakázka 

Zadavatel: 
Město Kopřivnice 
Sídlo:  Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077 

Název zakázky: „Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice  
a jiné veřejné zadavatele“ 

II. Účastník ZŘ 

Právnická osoba 
 

Název / firma:       
Právní forma:       
IČ:       
DIČ:       
Pobočka závodu:       
Sídlo:       
Jednání:       
Zápis do OR 
Soud:       
Oddíl:       
Vložka:       

 Malý podnik (méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 
mil. EUR  

 Střední podnik (méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EUR 
nebo rozvaha do 43 mil. EUR  

Fyzická osoba 
 

Jméno a příjmení:       
Obchodní firma:       
Datum narození:       
Bydliště:       
Místo podnikání:       
IČ:       
DIČ:       
Zápis do OR 
Soud:       
Oddíl:       
Vložka:       

III.  Kontaktní údaje o účastníkovi ZŘ 
Úplná adresa 
účastníka ZŘ pro 
poštovní styk: 

      
      
      

Jméno pracovníka 
pověřeného 
věcným jednáním 
ohledně této 
veřejné zakázky: 

      
tel.:       fax:            

e-mail:       

IV.  Nabídková cena  

Cena bez DPH DPH       % DPH       % Cena s DPH 

      Kč       Kč       Kč       Kč 
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V. Datum a Podpis 

V       dne      .     .20      

Podpis osob/y oprávněných/é jednat 
jménem či za účastníka ZŘ:  

Titul, jméno, příjmení:       

Funkce:       
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Příloha č. 2.1 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZŘ 
 

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 

 podle ust. § 74 odst. 1 písm. b) část. a písm. c) – 3 zákona č. 
134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 

 
 

Účastník ZŘ:  

Sídlo / místo podnikání:  

IČ:  

 
tímto pro realizaci veřejné zakázky zadávané zadavatelem Město Kopřivnice, IČ 00298077, 
sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice s názvem 
 

„Telekomunikační mobilní služby 
pro město Kopřivnice  

a jiné veřejné zadavatele“ 
 

čestně prohlašuje, že: 
 

odst. 1 písm. a) zákona 
• dodavatel dle ust. § 74 odst. 2 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 

zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu  - viz 
níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží 
 

Trestným činem se rozumí: 
 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině, 
 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 
 

c) tyto trestné činy proti majetku 
1. podvod, 
2. úvěrový podvod, 
3. dotační podvod, 
4. podílnictví, 
5. podílnictví z nedbalosti, 
6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
7. legalizace výnosu z trestné činnosti z nedbalosti, 

 

d) tyto trestné činy hospodářské 
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
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4. pletichy při veřejné dražbě, 
5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

 

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 
2. trestné činy úředních osob, 
3. úplatkářství, 
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 
 

- splnění způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona prokáže účastník ZŘ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů u osob uvedených v ust. § 74 odst. 2 a 3 zákona vztahujících 
se k účastníku ZŘ 

- dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje pouze ve vztahu k zemi sídla dodavatele 

 
 

odst. 1 písm. b) zákona 
• dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek 

• dodavatel nemá u příslušného finančního úřadu zachyceny žádné nedoplatky na spotřební 
dani 

 

- splnění způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 1. odrážka prokáže účastník ZŘ 
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu 

- dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele 

 
 

písm. 1 c) zákona 
• dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění 
 

- dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele 

 
 
odst. 1 písm. d) zákona 
• dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 

- splnění způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona prokáže účastník ZŘ předložením 
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení 

- dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele 

 
 

odst. 1 písm. e) 
• dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele 

 

- splnění způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona prokáže účastník ZŘ předložením 
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán 

- dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje skutečnost, že není v obdobné situaci, podle právního řádu 
země sídla dodavatele 

 
 
Výše uvedené prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a 
jsem si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů. 
 
 
Přílohou a nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení je:  
 

- výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby dle ust. § 74 odst. 2 a 3 zákona pro 
prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona  
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- výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu dle ust. § 74 odst. 2 a 3 zákona pro 
prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 

- potvrzení příslušného finančního úřadu pro prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 
odst. 1 písm. b) zákona 

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pro prokázání splnění základní 
způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) zákona 

- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán pro prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 
písm. e) zákona 

- doklady, kterými splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel se sídlem v zahraničí 

 
 
 
 
 
V ___________________________ dne _______________ 
          

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________  
(název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka ZŘ)  
(jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka ZŘ)                     
 



Příloha č. 2.2

IČ:

Poč. 
číslo

Přesný název, přesné označení zakázky
Přesný popis významných služeb, ze kterého bude 
zřejmé splnění požadavků zadavatele uvedených v 

bodě 8.4ZD
Objednatel zakázky

Termín realizace zakázky                                 
(od - do)

Celkové finanční náklady 
významných služeb v 
částce Kč bez DPH

Společná realizace s jinými 
dodavateli / realizace jako 

poddodavatel

Podíl účastníka ZŘ na 
realizaci zakázky - konkrétní 
věcné plnění + % vyjádření 

tohoto plnění

1 ....... / .......

2 ....... / .......

3 ....... / .......

4 ....... / .......

5 ....... / .......

6 ....... / .......

7 ....... / .......

8 ....... / .......

9 ....... / .......

10 ....... / .......

V ............................................ dne ........................................

Poznámka:
1. Účastník ZŘ vyplní zeleně označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba.

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Účastník ZŘ:

Sídlo/místo podnikání:

 „Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele“

ejné zakázce zadávané zadavatelem M sto Kop ivnice, sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kop ivnice,  I  00298077, s názvem

.............................................................................................................................................
(jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka ZŘ)   

1 z 1
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Seznam společných zadavatelů: 

poř. Název Zástupce Adresa E-mail IČ 

1 Město Kopřivnice 
Ing. Miroslav Kopečný, 
starosta města 

Štefánikova 1163, 
Kopřivnice, 742 21 

petr.marecek@koprivnic
e.cz 

00298077 

2 Kulturní dům Kopřivnice 
Ing. Adriana Bartoň 
Polarczyk 
ředitelka 

Obránců míru 368/1a, 
Kopřivnice, 742 21 

reditelka@kulturakopriv
nice.cz 

66741122 

3 Město Štramberk 
Ing. David Plandor 
starosta 

Náměstí 9, 
Štramberk, 742 66 

starosta@stramberk.cz 00298468 

4 ASK TATRA KOPŘIVNICE 
Evžen Knězek 
předseda 

Masarykovo náměstí 540, 
Kopřivnice, 742 21 

ask.koprivnice@seznam
.cz 

16627873 

5 BK KOPŘIVNICE 
Okřesík  Milan 
předseda 

Masarykovo náměstí 540, 
Kopřivnice, 742 21 

zimak@koprivnice.org 22846158 

6 

Mateřské školy Kopřivnice okres 
Nový Jičín, příspěvková 
organizace, Krátká 1105, 742 21 
Kopřivnice 

Bc. Hana Borosová 
ředitelka 

Krátká 1105, 
Kopřivnice, 742 21 

ivana.kubackova.ms-
kratka@koprivnice.org 

70988633 

7 
Regionální muzeum v Kopřivnici, 
o.p.s. 

Ing. Lumír Kaválek 
ředitel 

Záhumenní 367, 
Kopřivnice, 742 21 

lucie.zakova@tatramuse
um.cz 

25394509 

8 

Základní škola a Mateřská škola 
Kopřivnice, 17. listopadu 1225 
okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace 

Mgr. Jiří Stoško 
ředitel 

17.listopadu 1225, 
Kopřivnice, 742 21 

zskop17@gmail.com 47998121 

9 
Středisko sociálních služeb 
města Kopřivnice, příspěvková 
organizace 

Ing. Eva Mündleinová 
ředitelka 

Česká 320, 
Kopřivnice, 742 21 

provoz@sssmk.cz 60798891 

10 
Základní škola Kopřivnice - 
Lubina okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

Mgr. Ivana Davidová 
ředitelka 

Lubina 60, 
Kopřivnice, 742 21 

zslubina@centrum.cz 70988650 

11 
Základní škola Kopřivnice-Mniší 
okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace 

Mgr. Ivana Bačová 
ředitelka 

Mniší 66, 
Kopřivnice, 742 21 

zsmnisi@seznam.cz 70988641 

12 Obec Petřvald 
Václav Kološ 
starosta 

Petřvald 1, Petřvald 175, 
Petřvald, 742 60 

mistostarosta@petrvald
obec.cz 

00298263 

13 
Základní škola dr. Milady 
Horákové Kopřivnice, Obránců 
míru 369 okres Nový Jičín 

Mgr. Jana Neničková 
ředitelka 

Obránců míru 369, 
Kopřivnice, 742 21 

reditel@zsmilhor.cz 64125874 

14 Obec Skotnice 
Mgr. Anna Mužná 
starostka 

Skotnice 24, 
Skotnice, 742 58 

starostka@skotnice.cz 00600806 

15 SLUMEKO, s.r.o. 
Ing. Vladimír Pustka 
jednatel 

Štefánikova 58, 
Kopřivnice, 742 21 

jan.grela@slumeko.cz 25376021 

16 Město Příbor 
Ing. Bohuslav Majer 
starosta 

náměstí Sigmunda 
Freuda 19,  
Příbor, 742 58 

michalek@pribor-
mesto.cz 

00298328 

17 
Základní škola Emila Zátopka 
Kopřivnice, Pionýrská 791 okres 
Nový Jičín 

Mgr. Jan Mužík 
ředitel 

Pionýrská 791, 
Kopřivnice, 742 21 

honmuz@zsemzat.edun
et.cz 

64125866 

18 Sportovní klub Kopřivnice, z.s. 
Mgr. René Lakomý 
předseda 

Husova 1340, 
Kopřivnice, 742 21 

renelakomy@seznam.cz 64629074 

19 
Správa sportovišť Kopřivnice, 
příspěvková organizace 

Ing. Milan Gilar 
ředitel 

Masarykovo nám. 540, 
Kopřivnice, 742 21 

spsk@koprivnice.org 62331078 
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20 TEPLO Kopřivnice s.r.o. 
Ing. Igor Kocurek 
jednatel 

Štefánikova 1163, 
Kopřivnice, 742 21 

igor.kocurek@teplokopri
vnice.cz 

26789264 

21 
Základní škola a Mateřská škola 
Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 
1122, příspěvková organizace 

Mgr. Dagmar 
Jančálková 
ředitelka 

Smetanova 1122, 
Kopřivnice, 742 21 

info@detske-centrum.cz 64125912 

22 
Občanské sdružení při dětském 
centru Kopřivnice 

Kateřina Vojtíšková 
předsedkyně 

Smetanova 1122, 
Kopřivnice, 742 21 

info@detske-centrum.cz 66741777 

23 
Základní škola Kopřivnice, 
Alšova 1123 okres Nový Jičín 

Mgr. Milan Bureš 
ředitel 

Alšova 1123 , 
Kopřivnice, 742 21 

bures@zsalsova.cz 00848310 

24 
Kabelová televize Kopřivnice, 
s.r.o. 

Ing. Jan Bittner 
jednatel 

Záhumenní 1152 , 
Kopřivnice, 742 21 

petr.socha@ktk.cz 60318988 

25 
Atletický klub Emila Zátopka 
Kopřivnice, z.s. 

Jiří Harašta 
předseda 

Kpt. Nálepky 1073 , 
Kopřivnice, 742 21 

atletika.koprivnice@sez
nam.cz 

22873279 

26 
Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, 
Kpt. Jaroše 1077, příspěvková 
organizace 

Mgr. Eva Müllerová 
ředitelka 

Kpt. Jaroše 1077 , 
Kopřivnice, 742 21 

evamuller@seznam.cz 73929182 

27 
Základní škola a Mateřská škola 
Štramberk 

Mgr. Zdeňka Havlíková 
ředitelka 

Zauličí 485 , 
Štramberk, 742 66 

zastupce@zsstramberk.
cz 

60336293 

28 
Technické služby města Příbora, 
příspěvková organizace 

Ing. Zuzana Gřesíková 
ředitelka 

Štramberská 483 
Příbor, 742 58 

zuzana.gresikova@tspri
bor.cz 

00143651 

29 
Správa majetku města Příbor 
s.r.o. 

Ivo Lacný 
jednatel 

Freudova 118 
Příbor74258 

buckova@smmp.cz 26865327 

30 Spartak Lubina, z.s. 
Petr Měhýš 
předseda 

Lubina 182 , 
Kopřivnice, 742 21 

pmehyz@email.cz 44937580 
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Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 115 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 4 855

odchozí MMS do všech síti 1 ks 78 0,00

volání do VPN 1 minuta 16 855
volání do všech síti 1 minuta 49 720

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 71 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 3 862

odchozí MMS do všech síti 1 ks 60 0,00

volání do VPN 1 minuta 7 275
volání do všech síti 1 minuta 17 060

data 1 GB 81

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 10 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 350
odchozí MMS do všech síti 1 ks 6 0,00

volání do VPN 1 minuta 1 010
volání do všech síti 1 minuta 2 030

data 1 GB 33

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 1543 0,00
volání do VPN 1 minuta 82 225

volání do všech síti 1 minuta 68 720 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 40 940 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 370 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:

5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 217 58,6 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 113 96,4 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 19 39,3 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 2 15 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):

6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 9 6,5 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 3 14,1 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 1 5 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel

Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 50 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 2 0,00

8. Duplicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:

Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 4 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Veškeré cenové údaje doplní účastník zadávacího řízení

CELKEM ZA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZADAVATELE



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 49 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 2 150
odchozí MMS do všech síti 1 ks 20 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 6 200
volání do všech síti 1 minuta 15 500

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 42 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 2 600
odchozí MMS do všech síti 1 ks 40 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 3 700
volání do všech síti 1 minuta 8 400
data 1 GB 52,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 230
odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 500
volání do všech síti 1 minuta 1 000
data 1 GB 17,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 716 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 47 000
volání do všech síti 1 minuta 30 000 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 21 700 0,00 0,00
odchozí MMS do všech síti 1 ks 190 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 125 35,00 0,00 0,00
5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 71 64,00 0,00 0,00
5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 7 18,00 0,00 0,00
5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 2 15,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 5 2,50 0,00 0,00
6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 3,30 0,00 0,00
6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 1 5,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 2,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

město Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 18 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 480
odchozí MMS do všech síti 1 ks 10 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 300
volání do všech síti 1 minuta 6 700

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 10 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 160
odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 300
volání do všech síti 1 minuta 2 300
data 1 GB 6,80

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 50
odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 400
volání do všech síti 1 minuta 700
data 1 GB 9,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 40
volání do všech síti 1 minuta 80 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 60 0,00 0,00
odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00
5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00
5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00
5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00
6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00
6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Technické služby města Příbora



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 20 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 850
odchozí MMS do všech síti 1 ks 15 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 770
volání do všech síti 1 minuta 4 000

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 9 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 460
odchozí MMS do všech síti 1 ks 10 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 900
volání do všech síti 1 minuta 2 700
data 1 GB 12,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0
data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 95 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 3 700
volání do všech síti 1 minuta 3 400 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 1 400 0,00 0,00
odchozí MMS do všech síti 1 ks 25 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 12 2,20 0,00 0,00
5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 6 4,00 0,00 0,00
5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 3,50 0,00 0,00
5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,00 0,00 0,00
6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 5,00 0,00 0,00
6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Město Příbor



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 45 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 300
volání do všech síti 1 minuta 2 450 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 800 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 10 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 0,40 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Město Štramberk



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 180

odchozí MMS do všech síti 1 ks 4 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 400
volání do všech síti 1 minuta 840

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 45

odchozí MMS do všech síti 1 ks 1 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 200
volání do všech síti 1 minuta 420

data 1 GB 2,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 66 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 3 100
volání do všech síti 1 minuta 3 050 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 1 900 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 10 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 12 2,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,40 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 2,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ZŠ Alšova



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 250

odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 200
volání do všech síti 1 minuta 420

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 450

odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 550
volání do všech síti 1 minuta 330

data 1 GB 1,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 18 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 400
volání do všech síti 1 minuta 700 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 900 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 3 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 0,30 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 2,80 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ASK TATRA Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 40
volání do všech síti 1 minuta 210 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 200 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 1 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 1,50 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

BK Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 120
volání do všech síti 1 minuta 450 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 65 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 1 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 20
volání do všech síti 1 minuta 250

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 12

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 10
volání do všech síti 1 minuta 330

data 1 GB 1,50

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 72 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 3 700
volání do všech síti 1 minuta 3 600 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 900 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 5 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 4 0,80 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 9 6,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 2,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 39 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Slumeko, s.r.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 42 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 2 600
volání do všech síti 1 minuta 2 900 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 2 000 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 45 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 0,20 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 1,50 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 4 2,80 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 20

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 15
volání do všech síti 1 minuta 250

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 20

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 80
volání do všech síti 1 minuta 200

data 1 GB 1,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 7 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 80 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 5,80 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

TEPLO Kopřivnice s.r.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 15

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 50
volání do všech síti 1 minuta 80

data 1 GB 1,70

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 8 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 80
volání do všech síti 1 minuta 200 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 70 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Správa majetku města Příbor s.r.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 8 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 220
volání do všech síti 1 minuta 600 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 30 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ZŠ 17. listopadu



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 315

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 710
volání do všech síti 1 minuta 2 100

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 65

odchozí MMS do všech síti 1 ks 4 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 400
volání do všech síti 1 minuta 300

data 1 GB 0,80

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 70
odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 110
volání do všech síti 1 minuta 330

data 1 GB 6,50

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 85 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 4 700
volání do všech síti 1 minuta 3 600 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 2 400 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 25 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 19 4,50 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 8 5,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 18 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 610
volání do všech síti 1 minuta 1 050 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 250 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 5 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 5 1,30 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 2,40 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Základní škola a Mateřská škola Štramberk



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 10 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 340

odchozí MMS do všech síti 1 ks 10 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 860
volání do všech síti 1 minuta 3 600

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 25 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 960
volání do všech síti 1 minuta 830 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 490 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 8 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 0,90 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Středisko sociálních služeb, p.o. města Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 50

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 160
volání do všech síti 1 minuta 400

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 30

odchozí MMS do všech síti 1 ks 1 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 20
volání do všech síti 1 minuta 1 000

data 1 GB 1,10

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 28 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 800
volání do všech síti 1 minuta 1 800 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 500 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 5 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 0,40 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 0,90 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 5,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Správa sportovišť Kopřivnice p.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 5

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 65
volání do všech síti 1 minuta 1 000

data 1 GB 0,70

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 152 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 2 600
volání do všech síti 1 minuta 3 000 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 2 600 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 15 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 23 8,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 0,90 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 3,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ZŠ Emila Zátopka



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 18 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 1 200
volání do všech síti 1 minuta 900 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 600 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 5 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 4 1,50 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Základní škola Dr. Milady Horákové



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 40

odchozí MMS do všech síti 1 ks 15 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 60
volání do všech síti 1 minuta 430

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 2 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 60
volání do všech síti 1 minuta 180 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 50 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Základní škola a Mateřská škola Motýlek,p.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 4 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 190
volání do všech síti 1 minuta 1 200 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 260 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 3 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 1,10 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 80

odchozí MMS do všech síti 1 ks 2 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 160
volání do všech síti 1 minuta 230

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 40 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 2 800
volání do všech síti 1 minuta 2 100 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 1 700 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 7 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 4 1,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 4 2,50 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Kulturní dům Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 15
volání do všech síti 1 minuta 80 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 260 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 55 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 2 900
volání do všech síti 1 minuta 2 900 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 1 350 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 5 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 3 1,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 2 2,90 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 1 1,60 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Mateřské školy Kopřivnice p.o.



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 20
volání do všech síti 1 minuta 140 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 40 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ZŠ Mniší



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 3 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 30
volání do všech síti 1 minuta 300 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 90 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

ZŠ Lubina



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 6 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 100
volání do všech síti 1 minuta 600 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 110 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Dům dětí a mládeže, Kopřivnice



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 10 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 300
volání do všech síti 1 minuta 900 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 60 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Obec Petřvald



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 90
volání do všech síti 1 minuta 500 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 60 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Spartak Lubina



Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet jednotek za 

měsíc 

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 1 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 100

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 6 000
volání do všech síti 1 minuta 15 000

2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 0

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00
odchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 0
volání do všech síti 1 minuta 0

data 1 GB 0,00

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / měsíc 5 0,00 0,00
volání do VPN 1 minuta 550
volání do všech síti 1 minuta 1 000 0,00 0,00

odchozí SMS do všech síti 1 ks 15 0,00 0,00

odchozí MMS do všech síti 1 ks 0 0,00 0,00

5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.b) Mobilní datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

6.c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00 0,00

7. Datové služby M2M - datový tarif pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

data nad volné jednotky 1 kB 0,00 0,00 0,00

8. Dupicitní SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM / měsíc 0 0,00 0,00

CELKEM za měsíc (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cena) Kč bez DPH 0,00

Obec Skotnice
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OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Upřesnění pojmů: 

1.1 Zadavatel zakázky bude v návrhu dohody označován jako „objednatel“. 

1.2 Účastník zadávacího řízení bude ve smlouvě označen jako „dodavatel“, „poskytovatel služby“ 
nebo „operátor“. 

1.3 Údaje uvedené v návrhu rámcové dohody nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v jiné části 
nabídky, v případě že tento rozpor přesto nastane, jsou rozhodující údaje uvedené 
účastníkem v návrhu rámcové dohody. 

1.4 Rámcová dohoda, předložená dodavatelem, splňující požadavky zadavatele, je všeobecným 
obchodním a provozním podmínkám dodavatele a všeobecným ceníkům služeb dodavatele 
nadřazena.  

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexních hlasových a 
datových mobilních telekomunikačních služeb pro zadavatele. Předmět plnění bude 
poskytován na základě rámcové dohody (dále též smlouvy), uzavřené objednatelem 
s vybraným poskytovatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 48 měsíců od 
okamžiku její účinnosti. 

3. Rozsah poskytovaných služeb a výše závazku:  

3.1 Rozsah poskytovaných služeb 

3.1.1 zajištění základních hlasových a doplňkových služeb – záznamová schránka, 
zmeškané hovory formou SMS na číslo účastníka, přesměrování hovoru, přidržení 
hovoru, signalizace dalšího hovoru, konferenční hovory, možnost skrytí telefonního 
čísla, roaming a další standardní doplňkové služby 

3.1.2 zajištění datových služeb – SMS, MMS, internet v mobilu a dalších mobilních zařízení 
(tablet, notebook), sledování a hlídání vozidel nebo zabezpečovací zařízení a další 
standardní datové mobilní služby 

3.1.3 zřízení a poskytování virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“): 

• Do sítě budou zahrnuty všechny aktivní SIM karty objednatele. 
• Hlasová komunikace v rámci VPN je požadována bezplatně, bez započtení takto 

provolaných minut do poskytnutých volných minut. 
• V ceně služeb jsou zahrnuty i všechny služby spojené s VPN (např. zařazení 

čísla do VPN, měsíční poplatky apod.). 
• VPN umožní nastavení různých restrikcí na libovolném čísle s funkcí blokování 

hovorů z a do VPN. 

3.1.4 Finanční výše závazku, do které lze zasílat výzvy/objednávky na změny 
poskytovaných služeb, tj. sjednaná cena rámcové dohody činí …………… Kč. 

3.1.5 Dodavatel je povinen upozornit objednatele na dosažení 90 % finančního závazku, 
vyplývajícího z rámcové dohody. V případě nesplnění této povinnosti se zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 
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3.2 Sjednaný typ hlasových tarifů: 

3.2.1 1. Neomezený tarif bez dat pro neomezená volání do všech sítí a neomezené 
množství SMS do všech sítí. 

3.2.2 2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) pro neomezená volání do všech sítí, 
neomezené množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP 
3 GB. 

3.2.3 3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) pro neomezená volání do všech sítí, 
neomezené množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP 
10 GB. 

3.2.4 4. Minutový tarif se sazbou za hovorné, za SMS a MMS; 

• 20 volných minut do všech sítí (volné minuty se neodečítají při volání v rámci VPN) 
a 20 volných SMS do všech sítí. 

• Tarifikace hovorů 1+1, účtování odchozích hovorů bude po vteřinách od jeho počátku 
s tím, že cena každé vteřiny bude vždy rovna 1/60 ceny odchozího hovoru za minutu. 

(Komentář: Dodavatel může nabídnout více volných jednotek.)  

Dodavatel umožní volný přechod mezi tarify pouze na základě požadavku pověřeného 
zástupce objednatele. 

U všech tarifů neomezené připojení v rámci mobilních sítí na území ČR, vždy s maximální 
rychlostí přenosu dle místně dostupné technologie sítě. 

3.3 Sjednaný typ datových tarifů: 

3.3.1 5. Datové služby – Internet v mobilu (k tarifům 3.2.4. nebo 3.2.1.) pro telefony 
s hlasovou SIM kartou připočítaný ke zvolenému hlasovému tarifu s těmito 
minimálními hodnotami: 
5. a) FUP 300 MB 
5. b) FUP 1,5 GB 
5. c) FUP 3 GB 
5. d) FUP 10 GB 

3.3.2 6. Datové služby – Internet na cesty (tablet, notebook) využívající interní nebo 
externí modem s těmito minimálními hodnotami: 

6. a) FUP 3 GB 
6. b) FUP 10 GB 
6. c) FUP 30 GB 

3.3.3 7. Datové služby M2M (Machine to Machine Communication) – komunikace mezi 
dvěma zařízeními určené např. pro sledování vozidel, zabezpečovacích zařízení 
apod. 
5 MB volných jednotek v ceně tarifu 

Dodavatel umožní volný přechod mezi tarify pouze na základě požadavku pověřeného 
zástupce objednatele. 

U všech tarifů neomezené připojení ke všem službám Internetu v rámci mobilních sítí na 
území ČR, vždy s maximální rychlostí přenosu dat dle místně dostupné technologie sítě bez 
umělého omezení maximální rychlosti dodavatelem v jeho systémech. 

3.4 Doplňkový tarif 

3.4.1 8. Duplicitní SIM karta do jiného zařízení pro stejné telefonní číslo. Aktivní bude 
vždy jen jedno zařízení se stejnými službami. 
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3.5 Dostupnost služeb 

3.5.1 V ceně služeb bude zajištěno ke dni účinnosti smlouvy a dále po celou dobu její 
platnosti kvalitní pokrytí signálem v prostorách budov sídel objednatele, dále pokrytí 
na území ČR a v případě odpovídajících tarifů rovněž na území EU, a to 
minimálně na úrovni běžně poskytovaných služeb ostatním zákazníkům. 

3.5.2 Platí pouze pro objednatele Slumeko s.r.o. – v Rámcové dohodě bude uvedeno: 

Mimo tato místa bude zajištěno spolehlivé pokrytí na odloučených pracovištích 
v lokalitách: 

49.658777 N, 17.832038 E (Odry) 
49.659378 N, 18.138201 E (Skotnice) 
49.689045 N, 18.132564 E (Mošnov) 
49.612879 N, 18.102785 E (Závišice) 
49.564283 N, 18.168917 E (Lichnov) 

Poskytovatel zajistí požadované pokrytí signálem pro tyto odloučené lokality 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. 

3.5.3 Platí pouze pro objednatele Město Štramberk – v Rámcové dohodě bude uvedeno: 
Mimo tato místa bude zajištěno spolehlivé pokrytí na odloučených pracovištích 
v lokalitách: 

49.593055 N, 18.11294 E (Štramberk) 
49.596133 N, 18.110645 E (Štramberk) 
49,59106 N, 18,1174477 E (Štramberk) 
49,5770461 N, 18,127215 E (Štramberk) 
49,5871230 N, 18,094683 E (Štramberk) 

Poskytovatel zajistí požadované pokrytí signálem pro tyto odloučené lokality 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. 

3.5.4 V případě že ke dni účinnosti smlouvy a dále po celou dobu její platnosti nebude 
zajištěno kvalitní pokrytí signálem v prostorách budov sídel objednatele, má 
poskytovatel povinnost uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč, od tohoto dne pak další pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny uzavřené 
Rámcové dohody s objednatelem bez DPH, za každý den, ve kterém nebude signál 
zajištěn. 

3.5.5 V případě nepokrytí signálem dle bodu 3.5.2 a 3.5.3 této smlouvy ani do 10 měsíců od 
nabytí účinnosti rámcové dohody, může být tato skutečnost důvodem pro odstoupení 
od rámcové dohody ze strany objednatele. V takovém případě se jedná o podstatné 
porušení smluvních podmínek. Tím není dotčena povinnost dodavatele uhradit 
smluvní pokuty a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody. 

3.5.6 Pokud objednatel v průběhu plnění rámcové dohody zjistí, že jedna nebo více lokalit 
uvedených v Rámcové dohodě není pokryta signálem, je dodavatel povinen provést 
ověření signálu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Ověřeni 
dostupnosti signálu GSM pro hlasová mobilní zařízení musí být provedeno přímo 
v prostoru určeném objednatelem za jeho účasti na standardním mobilním zařízení 
využívaným objednatelem, které je schváleno pro provoz na území CR. Objednatel 
určí k ověření dostupnosti signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňují 
propustnost GSM signálu. Smluvní pokuta bude stanovena ve výši dle bodu 3.5.4. 

3.5.7 Nedostaví-li se dodavatel k ověření dostupnosti signálu GSM ve lhůtě uvedené v bodě 
3.5.6 je tento objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel má povinnost 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 

3.5.8 Pokud dodavatel nepředvede funkčnost signálu objednateli ani do 14 kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy, může být tato skutečnost důvodem pro odstoupení 
od rámcové dohody ze strany tohoto objednatele. V takovém případě se jedná o 
podstatné porušení smluvních podmínek. Tím není dotčena povinnost dodavatele 
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uhradit smluvní pokuty a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu případné 
škody. 

4. Další požadavky na obchodní podmínky: 

4.1 Budou zachována stávající telefonní čísla. 

4.2 Výměna SIM karty stávajícímu účastníkovi v případě ztráty nebo poškození (max. 2x ročně 
u každého čísla) nebo v případě potřeby novější verze SIM karty bude zdarma. 

4.3 Sjednané jednotkové ceny za služby budou platné po celou dobu platnosti rámcové dohody, 
pokud nebudou nabídnuty během trvání smlouvy ceny výhodnější, tato změna však nesmí mít 
vliv na délku platnosti smlouvy. 

4.4 Změna operátora bude zajištěna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Migrace telefonních čísel bude prováděna 
zdarma. Nefunkčnost přenášené SIM karty nesmí být delší než 12 hodin a musí být, pokud je 
to technicky možné, časově umístěna v hodinách mimo běžnou pracovní dobu. Objednatel 
k tomuto převodu poskytnou nezbytnou součinnost, včetně např. udělení plné moci. Přidání 
nebo odebrání SIM karet pod smlouvu bude prováděno vždy zdarma, tzn. převody čísel 
v rámci používaného operátora, migrace čísel mezi operátory, aktivace nových čísel.  

4.5 Každá změna dohody musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek a součet všech změn nesmí překročit 10% původního 
závazku sjednaného rámcovou dohodou, v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat (např. krizové situace, živelné pohromy, válka, …), pak 
nesmí překročit 30 % původního závazku. (Po dosažení ceny původního závazku nelze již 
zasílat výzvy/objednávky a měnit požadované služby. Uzavřené závazky však zůstávají 
v platnosti). Změny budou prováděny bez obnovení soutěže v souladu s ust. § 132 odst. 3b) 
zákona, na základě výzvy – objednávky každého jednotlivého objednatele.  

4.6 Změny všech nově aktivovaných čísel – tj. nové tzv. účastnické smlouvy, jsou možné vždy po 
dobu do konce platnosti rámcové dohody, bez ohledu na to, kdy bude tato aktivace v průběhu 
smluvního vztahu provedena. Podrobné výpisy v elektronické podobě jsou požadovány v ceně 
služeb. Účastnické smlouvy zůstávají v platnosti do doby obnovení či uzavření nové rámcové 
dohody. 

4.7 Objednatel stanoví za svou smluvní stranu kontaktní osobu, která bude oprávněna provádět 
administrátorské úkony, tj. měnit tarify, objednávat SIM karty nebo přístroje a příslušenství, 
blokovat SIM karty, aktivovat či objednávat služby v nabídce dodavatele. Stanovení a odvolání 
kontaktní osoby provede vždy oprávněný zástupce objednatele, a to na formuláři vydaném 
dodavatelem. Vyplněný a podepsaný formulář pak objednatel naskenuje a odešle dodavateli 
prostřednictvím přílohy e-mailu na jeho kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě. 

4.8 Dodavatel poskytne internetový přístup nebo elektronický nástroj k přístupům k podrobným 
výpisům z účtů objednatele. Každý výpis toho kterého měsíce bude nejméně po dobu dvou 
měsíců umístěn na serveru dodavatele a objednatel musí mít zabezpečený přístup k těmto 
datům prostřednictvím sítě internet. Podrobné výpisy budou k dispozici v ceně služeb. 

4.9 Dodavatel poskytuje aplikaci pro vnitřní přeúčtovávání, možnosti tisku souhrnných či 
podrobných výpisů, možnosti tvorby různých sestav na míru apod. 

4.10 Na základě objednávky objednatele bude vytvořeno více fakturačních skupin v rámci 
objednatele (tedy IČ). Předpokládáno je vytvoření celkem cca 70 fakturačních skupin 
souhrnně u všech zadavatelů. 



Příloha č. 5  

5 

 

4.11 Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou objednatelem stanoveny jako minimální 
a dodavatel tak může nabídnout ve smlouvě obchodní podmínky výhodnější. (To však nemá 
mít vliv na hodnocení nabídky.)  

4.12 Je sjednána nepřetržitá zákaznická podpora formou osobního konzultanta s definovanou 
časovou dostupností, volání na takovouto podporu je v ceně služeb, tato podpora nesmí být 
plněna prostřednictvím subdodavatele. Mimo pracovní dobu osobního konzultanta bude hovor 
automaticky přesměrován na standardní zákaznickou podporu dostupnou celoročně 
nepřetržitě denně 24 hodin.  

4.13 Účtovacím obdobím je kalendářní měsíc, počítáno vždy od prvního dne v měsíci. 

4.14 Dodávka předmětu plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě daňového dokladu za 
předchozí kalendářní měsíc. Vystaven bude samostatně na objednatele (IČ), jakož i jednotlivé 
fakturační skupiny. V daňovém dokladu budou uvedeny čerpané služby včetně rozpisu hovorů 
dle jednotlivých telefonních čísel. Minimální lhůta splatnosti dokladu bude 30 dní od vystavení. 

4.15 Vyúčtování služeb bude dodavatel služeb dodávat objednateli ve strojově čitelném formátu, 
vždy do desátého dne v měsíci za předchozí zúčtovací období. 

4.16 Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky sjednané v rámcové dohodě, bude posouzeno jako 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny zakázky uvedené v Rámcové dohodě, za každý den, ve kterém bude docházet 
k porušování dohody. 

5. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody 

5.1 Dodavatel bude dodávat objednateli služby na základě výzev-objednávek objednatele podle 
specifikace množství a druhů služeb v objednávce uvedených. Potvrzením výzvy-objednávky 
dojde k uzavření smlouvy na poskytování služeb ve výzvě uvedených, za podmínek 
sjednaných v Rámcové dohodě. 

5.2 Objednávkou-výzvou mohou být služby požadovány na dobu neurčitou či určitou, nejpozději 
však mohou být výzvy zaslány a objednávkou služby sjednávány do doby ukončení platnosti 
rámcové dohody, nebo do doby dosažení finanční výše závazku, vyplývajícího z Rámcové 
dohody, navýšeného maximálně o 10% (§ 222 zákona), podle toho, která z těchto podmínek 
nastane dříve. 

5.3 Objednatel v každé výzvě uvede zejména: 

- datum vystavení objednávky (výzvy) a její číslo, 
- přesnou specifikaci a rozsah požadovaných služeb 
- požadovaný den a čas dodání služeb 
- podpis oprávněné osoby objednatele 

5.4 Výzva bude vyhotovena v písemné formě, objednatel nebo jím pověřená osoba nebo subjekt 
je povinna ji doručit poskytovateli služeb osobně, doporučeně, ve formě faxové zprávy nebo 
prostřednictvím e-mailu, a to na: 

a) adresa:       
b) email:       

5.5 Poskytovatel služeb výzvu neprodleně potvrdí a v souladu s Rámcovou dohodou pokud není 
ve výzvě stanoveno jinak, zajistí poskytování služeb do 12, nejpozději však 24 hodin za 
podmínek sjednaných v Rámcové dohodě. 
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5.6 Poskytovatel může objednateli na zaslanou výzvu nabídnout výhodnější podmínky, než bylo 
v Rámcové dohodě sjednáno. 

5.7 Doba i rozsah požadovaných služeb mohou být kdykoli upraveny následující výzvou. 

6. Nabídková cena 

6.1 Nabídková jednotková cena za jednotlivé požadované služby bude stanovena jako nejvýše 
přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vč. veškerých rizik a vlivů během 
poskytování služeb a zisk dodavatele. 

6.2 Celková nabídková cena – předpokládaná výše závazku za všechna sjednaná plnění služeb 
dle uzavřených rámcových dohod s jednotlivými zadavateli je stanovena jako maximální 
a zahrnuje všechny související náklady. Do takto stanovené nabídkové ceny musí být 
promítnuty i pořizovací náklady na dodávku a instalaci potřebných telekomunikačních zařízení 
a technologií, pokud je v souvislosti s plněním jednotlivých rámcových smluv bude nutno 
dodat a nainstalovat zadavateli a náklady na případnou demontáž zařízení a technologií po 
uplynutí smluvního vztahu.  

6.3 Nabídková cena bude v nabídce jako předpokládaná cena vyplývající ze závazků 
z jednotlivých rámcových dohod uvedena v českých korunách ve struktuře maximálně s 
dvěma desetinnými místy v členění: 

Celková cena v Kč bez DPH       
Samostatně výše DPH v Kč 
Nabídková cena v Kč s DPH           

7. Trvání rámcové dohody 

Účinnost dohody: Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami, kromě smluv 
(potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které 
dopadá povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., kdy 
dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. Konec účinnosti dohody:  48 měsíců po podpisu 
dohody 

8. Platební podmínky: 

8.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8.2 Daňový doklad bude vystaven a odeslán objednateli do 5. dne po skončení daného 
zúčtovacího období; zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. 

8.3 Pokud faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné právní úpravy nebo 
náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel 
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury 

8.4 Faktura bude obsahovat souhrnný výpis za jednotlivé SIM karty. 

8.5 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli. 
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8.6 Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena na základě faktury 
vystavené dodavatelem, bankovním převodem na účet dodavatele, uvedený v záhlaví 
Rámcové  dohody, v případě změny bankovního účtu, je dodavatel povinen bezodkladně o 
 tomto vyrozumět objednatele. V opačném případě se objednatel zprošťuje  odpovědnosti. 

8.7 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, 
pokud nedojde k přístupu ČR k EMU. 

Při nedodržení splatnosti daňového dokladu zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve 
výši stanovené zákonem či podzákonnými předpisy. 

8.8 V rámcové dohodě, ani v jejích přílohách nebudou pro zadavatele stanoveny žádné další 
sankce. 
 

9. Reklamace 

Dodavatel v rámci své nabídky uvede postupy v případě reklamací. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Právní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem se budou řídit českým právním řádem 

10.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České 
republiky. Smluvní strany si dohodly místní příslušnost soudu dle sídla objednatele. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost řešení sporů prostřednictvím rozhodců či rozhodčích soudů. 

10.3 Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, kromě smluv (potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které dopadá 
povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., kdy dohoda nabude účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

10.4 Rámcová dohoda je sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její 
účinnosti. Platná a účinná rámcová dohoda může být ukončena uplynutím doby, písemnou 
dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční 
výpovědní dobou, písemnou výpovědí dodavatele bez uvedení důvodu s šestiměsíční 
výpovědní dobou nebo odstoupením některé ze stran od dohody v souladu s příslušnými 
právními předpisy České republiky. Jiné možnosti ukončení rámcová dohoda nepřipouští.  

 

V ……………….. dne ……………….  V …………………… dne ………………. 

 

 

 

 

Za objednatele  za dodavatele 

 
Příloha: Tabulka pro sestavení ceny  
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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  č. 01 ze dne 02.07.2018 
v souladu s ust. § 98 odst. 1, a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce 
 

„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice  
a jiné veřejné zadavatele“ 

 
 
Zadavatel město Kopřivnice poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen 

„vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně: 
 

 
Zadavatel neuveřejnil Podrobné podmínky zadávací dokumentace včetně příloh 

v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 zákona dne 29. 6. 2018. Zadavatel uveřejnil zadávací 
dokumentaci dne 2. 7. 2018. 

 
 
Z tohoto důvodu zadavatel upravil čl. 5.3 a související Podrobných podmínek 

zadávací dokumentace: 
 
 

 čl. 5.3 Lhůta pro podání nabídky 
 

Původní text: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.08.2018 v 09:00 hod.  

 
Nový text: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.08.2018 v 09:00 hod.  

 
 

 čl. 5.6 Termín otevírání obálek 
 

Původní text: 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.08.2018 v 09:10 hod. 

 
Nový text: 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 07.08.2018 v 09:10 hod. 
_________________________________________________________________ 
 
S ohledem na doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro 
podání nabídek o 4 dny. 
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 5.3 ZD):   07.08.2018 v 09:00 hod. 
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 5.6 ZD):   07.08.2018 v 09:10 hod. 
 
 
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a 
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.  
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Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny 
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna. 
 

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k 
uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie a VVZ dne 02.07.2018 a budou uveřejněny 
ve lhůtách stanovených provozovateli výše uvedených věstníků. 

 

 

 

vz. Mgr. Marie Konvičná 

 

 

 

Ing. Libor Chlopčík 
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o. 

společnost pověřená výkonem 
zadavatelských činností 
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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  č. 02 ze dne 17.07.2018 
v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění k veřejné zakázce 
„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice  

a jiné veřejné zadavatele“ 

 
 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen 
„vysvětlení ZD“) doručené dne 12. 7. 2018, tj. v zákonem stanoveném termínu před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD  
k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“): 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3.6.4. uvádí že „Zákazník určí k ověření dostupnosti 

signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňují propustnost GSM signálu.“ Dovolujeme si 

upozornit, že jakékoliv prostory běžně znemožňují prostup signálu, kdy každý prostor svojí 

charakteristikou vykazuje odlišné chování a nelze tedy tímto způsobem požadavek definovat. 

Jediný prostor, který má konstantní charakteristiku a je tak validním pro stanovení 

transparentních podmínek měření je prostor venkovní kdy i zde existují odchylky zapříčiněné 

mj. hustým deštěm, sněžením a mlhou. Z tohoto důvodu tedy žádáme zadavatele o přesnou 

specifikaci, jaké konkrétní prostory budou zadavatelem určeny. 

Vysvětlení ZD č. 1: 

Prostory zadavatelů jsou jednoznačně definovány jako prostory sídel zadavatelů. Pokud tedy 

není účastník schopen ke dni uzavření smlouvy zajistit signál v těchto budovách, nemohou 

s ním být uzavřeny rámcové dohody. 

Prohlídka míst plnění je samozřejmě možná, jedná se o prostory veřejně přístupné. 

V případě odloučených lokalit, které jsou definovány souřadnicemi, má na zajištění signálu 

vybraný dodavatel lhůtu 6-ti měsíců, tj. dobu, která je 2x delší, než uvádí účastník v dotazu. 

Nicméně nelze souhlasit s vyjádřením účastníka, že jakékoliv konstrukce jakékoliv prostory 

běžně znemožňují prostup signálu, neboť pak by nebylo možné přijímat mobilní hovory  

v budovách, vozidlech apod. Lze pouze souhlasit s tím, že mohou omezovat prostup signálu. 

Pak jsou samozřejmě i speciálně upravované konstrukce, které opravdu prostup signálu 

znemožňují. Takovéto prostory však zadavatelé neužívají. 

 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 

 2.       Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3.6.4. uvádí že „Pokud dodavatel nepředvede 

funkčnost signálu některému z objednatelů ani do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy“. 

Dovolujeme si upozornit, že žádný z dodavatelů mobilních služeb na telekomunikačním trhu 

není schopen za 14 dní technicky zvládnout vykrytí předmětné lokality. V případě menších 

řešení řešení jako je např. minirepeater či mikrocella je potřeba mj.: vytvořit projekt, 

optimalizovat síť, zajistit konkrétní technologii, zřídit konektivitu, provést stavební úpravy, 
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montáž technologie a celý systém uvést do provozu kdy reálný čas je v optimálním případě 3 

měsíce dle obtížnosti. 

Žádáme tedy zadavatele o odstranění této podmínky a nahrazení termínem 3 měsíce  

o obdržení písemné výzvy. 

 
Vysvětlení ZD č. 2: 

Prodloužení lhůty na prokázání dostupnosti signálu má tazatel zřejmě na mysli bod 3.6.6 

zadávací dokumentace. I v tomto případě, jak z kontextu smlouvy vyplývá, se jedná o ověření 

signálu, který měl být zajištěn ke dni uzavření rámcové dohody, respektive ve lhůtě 6ti 

měsíců od uzavření dohody v případě odloučených lokalit. 

Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek. 

_________________________________________________________________ 
 
 
V tomto případě se nejedná o věcné doplnění, upřesnění nebo změnu položek obsažených 
v soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace, ale pouze o upřesnění 
formálního charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

vz. Mgr. Marie Konvičná 

 

 

 

Ing. Libor Chlopčík 
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o. 

společnost pověřená výkonem 
zadavatelských činností 
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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  č. 03 ze dne 20.07.2018 
v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce 
 

„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice  
a jiné veřejné zadavatele“ 

 
 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen 
„vysvětlení ZD“) doručené dne 17. 07. 2018 a 18. 07. 2018, tj. v zákonem stanoveném 
termínu před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje 
vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele 
v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon“): 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 
 
V odst. 3.1.1 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) je stanoveno, že Rámcové dohody 
budou uzavřeny jednotlivými zadavateli s jedním vybraným dodavatelem. Zakázky  
na základě rámcových dohod budou uzavírány na základě výzvy jednotlivých zadavatelů bez 
obnovení soutěže. 
 
v odst. 3.2.3 ZD je stanoven i následující požadavek na VPN: zřízení a poskytování jednotné 
virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“) pro všechny zadavatele: ∙ Do sítě požadujeme 
zahrnout všechny aktivní SIM všech zadavatelů. 
 
Konečně v odst. 3.1.3 přílohy č. 5 ZD je stanoveno, že … Do sítě budou zahrnuty všechny 
aktivní SIM karty objednatele…. 
 
Dovolujeme si požádat zadavatele o vysvětlení: 
a. Chápeme ze znění odst. 3.1.1 ZD správně, že každý ze společných zadavatelů 
      uvedených v příloze č. 3 ZD uzavře s vybraným dodavatelem samostatnou rámcovou 
     dohodu, která bude zcela nezávislá na rámcových dohodách ostatních společných 
     zadavatelů? Tážeme se proto, že v praxi je obvyklé, že zastupující nebo centrální 
     zadavatel vyžaduje mít kontrolu nad nastavením služeb a fakturací ostatních organizací 
     (např. příspěvkové organizace). To je možné pouze v případě, pokud existuje pouze 1 
     rámcová dohoda mezi dodavatelem a zastupujícím/centrálním zadavatelem, ke které 
     ostatní organizace přistoupí jako tzv. oprávněné osoby. 
b. Ze znění odst. 3.2.3 ZD dovozujeme, že zadavatel požaduje vytvořit jednu VPN napříč 
     všemi společnými zadavateli dle přílohy č. 3 ZD. Avšak odst. 3.1.1 ZD ve spojení s odst. 
     3.1.3 přílohy č. 5 ZD si lze vyložit i tak, že zadavatel požaduje zřízení samostatné VPN 
     pro každého společného zadavatele bez možnosti přístupu ostatních společných 
     zadavatelů. Může zadavatel potvrdit, kterou možnost požaduje? 
 
Vysvětlení ZD č. 1: 
 
Ad a) 
Pochopili jste správně požadavek zadávací dokumentace, kdy zadavatele zadávají zakázku 
společně, pak však každý z nich uzavírá samostatnou Rámcovou dohodu a samostatně 
bude zasílat výzvy – požadavky na plnění mobilních služeb dle svých aktuálních potřeb. 
Dovolujeme si zde citovat výklad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 
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k odst. 3 § 7 Společné zadávání 
„Při společném zadávání zodpovídají zúčastnění zadavatelé za dodržení zákona společně s 
výjimkou úkonů, které provádí zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet 
(může jít například o podpis smlouvy s dodavatelem)“. 
 
Takto se liší společné zadávání veřejné zakázky od centrálního zadávání dle § 9 zákona 
Centrálním zadavatelem, který uzavírá smlouvu za ostatní zadavatele a následně jim 
dodávky nebo služby přeprodává. 
Zde se jedná převážně o samostatné dodavatele s vlastní právní subjektivitou. Situaci lze 
přirovnat k situaci, kdy v obci realizuje opravu komunikace vlastník, Ředitelství silnic a dálnic, 
opravu chodníku, který je ve vlastnictví obce, pak současně realizuje obec. Dle dosavadní 
výkladové praxe se jedná o jednu společnou zakázku dvou různých zadavatelů a není 
možné, aby úhradu za obec provádělo ŘSD. 
 
Ad b) 
Znění zadávací dokumentace, bodu 3.2.3 je jednoznačné: 

„zřízení a poskytování jednotné virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“) pro všechny 
zadavatele: 

 Do sítě požadujeme zahrnout všechny aktivní SIM všech zadavatelů“. 
 
Požadavek zadavatele je zcela zřejmý, zadavatel požaduje vytvořit jednu společnou virtuální 
síť napříč pro všechny zadavatele. 
 
Příloha č. 5 - obchodní podmínky je již podkladem pro smluvní vztah s každým z jednotlivých 
zadavatelů, z tohoto důvodu obsahuje v některých částech terminologii odchylnou od ZD. 
 
Pro zvýšení jistoty dodavatele doplňujeme znění Přílohy č. 5 obchodních podmínek čl. 3.1.1. 
odrážka 1, takto: 
 
čl. 3.1.3 

zřízení a poskytování virtuální privátní sítě (dále jen „VPN“): 

   Do sítě budou zahrnuty všechny aktivní SIM karty objednatele, VPN  
bude společná pro všechny společné zadavatele, se kterými 
dodavatel uzavíral v rámci veřejné zakázky „Telekomunikační 
mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele“ 
smlouvy. 

 
Zadavatel upravil přílohu č. 5 ZD. Doplněná příloha tvoří přílohu tohoto vysvětlení. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 
 
V odst. 3.9.2 ZD je stanoveno, že Přidání nebo odebrání SIM karet pod smlouvu bude 
prováděno vždy zdarma, tzn. převody čísel v rámci používaného operátora, migrace čísel, 
aktivace nových čísel. Změna každé smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením 
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a nesmí překročit 30% 
původního závazku. 
 
Chápeme správně, že: 
a. Pojmem „smlouva“ je zde míněna rámcová dohoda mezi vybraným dodavatelem a 
     konkrétním společným zadavatelem? 
b. Spojení „nesmí překročit 30% původního závazku“ lze chápat jako limit ze strany každého 
     společného zadavatele, že v průběhu trvání rámcové dohody navýší počet používaných 
     SIM karet maximálně o 30% ve srovnání s počty uvedenými v příloze č. 4 ZD? 
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Vysvětlení ZD č. 2: 
 
Ad a) 
Ano, chápete správně, je míněna rámcová dohoda mezi vybraným dodavatelem a 
konkrétním společným zadavatelem. 
 
Ad b) 
Jak uvádíte „Změna každé smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a nesmí překročit 30% původního závazku“. 
Ze znění zákona pak vyplývá, že se jedná o „hodnotu závazku“, tzn. o finanční objem 
závazku, nikoli počet SIM karet.  
Ze zákona současně vyplývá, že po překročení tohoto limitu již nelze sjednávat změny plnění 
(nové SIM), avšak dohodnutá plnění – telekomunikační služby pro dříve objednané SIM 
může dodavatel poskytovat až do okamžiku uzavření nové dohody či smlouvy po novém 
zadávacím řízení. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3: 
 
Ze ZD (především jde o články 9. a 10.) nám není zcela jasné, jaký postupovat při 
zpracování nabídkové ceny a vzoru rámcové dohody v nabídce. Tážeme se proto: 
a. Máme do nabídky vložit pouze celkovou nabídkovou cenu za všechny společné 
     zadavatele (tj. do nabídky vložit jen vyplněný list „za VŠECHNY“ z přílohy č. 4 ZD), nebo 
     máme do nabídky vložit i dílčí cenové kalkulace za jednotlivé společné zadavatele 
     (celkem tedy 31 listů tabulky z přílohy č. 4 ZD)? 
b. Analogicky se tážeme, kolik návrhů rámcové dohody máme vložit do nabídky? Pokud 
     zadavatel akceptuje jediný návrh rámcové dohody, tážeme se, jak má dodavatel v tomto 
     návrhu odlišit ustanovení, která jsou dle ZD specifická pro Slumeko a město Štramberk? 
 
Vysvětlení ZD č. 3: 
 
Ad a) 
Po vyplnění listu list „za VŠECHNY“ z přílohy č. 4 ZD se automaticky vyplní dílčí cenové 
kalkulace za jednotlivé společné zadavatele (celkem tedy 31 listů tabulky z přílohy č. 4 ZD). 
Všechny tyto listy vloží účastník do nabídky, tak jak požaduje ustanovení čl. 9.1 ZD. 
 
Ad b) 
Účastník vloží do nabídky pouze jeden návrh rámcové dohody. Ustanovení, která jsou dle 
ZD specifická pouze pro Slumeko a město Štramberk uvede v rámcové dohodě v souladu se 
ZD, obchodními podmínkami, bod 3.5.2 a 3.5.3 - v Rámcové dohodě bude uvedeno: 

3.5.2 Platí pouze pro objednatele Slumeko s.r.o 

3.5.3 Platí pouze pro objednatele Město Štramberk 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4: 
 
V odst. 11.2 ZD je stanoven postup pro hodnocení nabídek, když poslední věta zní: Pokud 
však zadavatel obdrží naprosto shodnou celkovou cenu zakázky od různých dodavatelů, 
bude za vhodnější považována nabídka dodavatele, který nabídl bonusové služby nad 
rámec zadání. Teoreticky může nastat situace, kdy cenově shodné nabídky buď všechny 
budou, nebo všechny nebudou obsahovat nabídku bonusových služeb. Dovolujeme si 
požádat zadavatele o upřesnění, jaké kritérium rozhodne v takovém případě, neboť jeho 
absence by mohla v krajním případě způsobit i nutnost opakování celého zadávacího řízení. 
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Vysvětlení ZD č. 4: 
 
Je značně nepravděpodobné, že u tak relativně složité zakázky získá zadavatel shodné 
nabídky od několika účastníků, kteří současně nabídnou (či nenabídnou) bonusové služby.  
Tento dotaz předjímá nepravděpodobnou skutečnost. Pokud by i tato nastala, zadavatel 
bude postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění a zadávací dokumentací. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5: 
 
Dovolujeme si informovat zadavatele, že v listu „za VŠECHNY“ v příloze č. 4 ZD je chybně 
nastavena většina vzorců pro výpočet celkové ceny za měsíc ve sloupci F (např. buňka F3, 

F9, atd. ‐ je zde navíc násobení konstantou 48), přičemž účastník dle ZD může to tabulky 
pouze doplnit jednotkové nabídkové ceny. Stejná chyba se vyskytuje i v listech s názvy 
odpovídajícími jednotlivým společným zadavatelům. Žádáme proto zadavatele o zveřejnění 
aktualizované přílohy č. 4 ZD. 
 
Vysvětlení ZD č. 5: 
 
Zadavatel upravil přílohu č. 4 ZD. Opravená příloha tvoří přílohu tohoto vysvětlení. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6: 
 
Ve vztahu k platnosti a době trvání rámcové dohody obsahuje ZD následující požadavky: 
 
čl. 6. ZD 
Termín zahájení plnění: předpokládané zahájení plnění 01.11.2018. Nejzazší termín 
dokončení plnění: 48 měsíců od uzavření rámcové dohody, respektive do doby uzavření 
nové rámcové dohody. 
 
čl. 2 přílohy č. 5 (dále též jen „OP“) zadávací dokumentace 
Předmět plnění bude poskytován na základě rámcové dohody (dále též smlouvy), uzavřené 
objednatelem s vybraným poskytovatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 
48 měsíců od okamžiku její účinnosti. 
 
čl. 7 OP 
Účinnost dohody: Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami, kromě smluv (potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které 
dopadá povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, kdy 
dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Konec účinnosti dohody: 
48 měsíců po podpisu dohody 
 
odst. 10.3 a 10.4 OP 
10.3  Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, kromě smluv (potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které dopadá 
povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, kdy dohoda 
nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  
10.4  Rámcová dohoda je sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její 
účinnosti. Platná a účinná rámcová dohoda může být ukončena uplynutím doby, písemnou 
dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční 
výpovědní dobou, písemnou výpovědí dodavatele bez uvedení důvodu s šestiměsíční 
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výpovědní dobou nebo odstoupením některé ze stran od dohody v souladu s příslušnými 
právními předpisy České republiky. Jiné možnosti ukončení rámcová dohoda nepřipouští. 
 
Ve výše citovaných pasážích ZD zadavatel jednou požaduje trvání rámcové dohody 48 
měsíců od data uzavření, na jiných místech ZD je pak požadováno trvání dohody 48 měsíců 
od nabytí její účinnosti. Dovolujeme si požádat zadavatele o objasnění tohoto rozporu, 
neboť by se při určité shodě okolností mohl termín ukončení rámcové dohody lišit i o několik 
týdnů až měsíců. 
 
Vysvětlení ZD č. 6: 
 
Na danou otázku si dodavatel sám odpověděl odkazem na příslušná ustanovení obchodních 
podmínek: 
 
„10.3  Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, kromě smluv (potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které dopadá 
povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, kdy dohoda 
nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv“.  
10.4  Rámcová dohoda je sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její 
účinnosti. 
 
Mezi společnými zadavateli jsou zadavatelé, kteří nemají povinnost zveřejnění dohody 
(smlouvy) v registru smluv, v tomto případě je smlouva platná i účinná okamžikem jejího 
podpisu. 
U zadavatelů na které dopadá povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o 
registru smluv je dohoda platná okamžikem podpisu, avšak nabude účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv a teprve od tohoto okamžiku běží proto lhůta 48 měsíců pro 
plnění smlouvy.  
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7: 
 
V odst. 13.2.6 ZD je stanoveno, že Rámcová dohoda musí splňovat požadavky uvedené v 
obchodních podmínkách zadavatele. Pro ustanovení uvedená v případných přílohách či 
všeobecných obchodních podmínkách dodavatele, které jsou v rozporu s dohodou, platí 
znění uvedené v Rámcové dohodě. Zároveň platí, že v příloze č. 5 ZD s názvem 
„OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ RÁMCOVÉ DOHODY“ jsou na konci 
připravená pole pro podpisy obou smluvních stran. Pro odstranění pochybností se tážeme, 
jak mají uchazeči přílohu č. 5 ZD ve svých nabídkách zpracovat: mají být požadavky z této 
přílohy zapracovány do návrhu rámcové dohody připraveného uchazečem, nebo má být tato 
příloha ZD rovněž jednou z příloh návrhu rámcové dohody a být podepsaná ze strany 
uchazeče, nebo zadavatel akceptuje obě tyto možnosti a ponechá na uchazečích, kterou 
zvolí? 
 
Vysvětlení ZD č. 7: 
 
Požadavky této přílohy mohou být zapracovány do návrhu rámcové dohody připravené 
účastníkem, nebo mohou být jednou z příloh návrhu rámcové dohody a být podepsány 
účastníkem.  
Ve druhém případě musí dohoda obsahovat závazné prohlášení, že veškeré požadavky 
zadavatele, uvedené v příloze s názvem OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÁ 
USTANOVENÍ RÁMCOVÉ DOHODY, mají přednost před obchodními podmínkami 
účastníka. 
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Zadavatel akceptuje obě tyto možnosti a ponechává na účastnících, kterou možnost zvolí. 
Jak uvádí zadávací dokumentace, ustanovení měnící tyto obchodní podmínky zadavatele 
jsou důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 8: 
 
V odst. 10.4 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) je mimo jiné stanoveno, že Platná  
a účinná rámcová dohoda může být ukončena uplynutím doby, písemnou dohodou 
smluvních stran, písemnou výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní 
dobou, písemnou výpovědí dodavatele bez uvedení důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou 
nebo odstoupením některé ze stran od dohody v souladu s příslušnými právními předpisy 
České republiky. Jiné možnosti ukončení rámcová dohoda nebude připouštět. 
 
Dále v odst. 10.4 přílohy č. 5 ZD je stanoveno, že Rámcová dohoda je sjednána na dobu 
určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti. Platná a účinná rámcová dohoda 
může být ukončena uplynutím doby, písemnou dohodou smluvních stran, písemnou 
výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, písemnou výpovědí 
dodavatele bez uvedení důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou nebo odstoupením některé 
ze stran od dohody v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Jiné 
možnosti ukončení rámcová dohoda nepřipouští. 
 
Dle našeho názoru jsou požadavky zadavatele na tříměsíční resp. šestiměsíční výpovědní 
dobu stanoveny v rozporu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. g) zákona 127/2005 Sb.  
o elektronických komunikacích, v platném znění (dále též jen „ZoEK“), podle něhož může 
výpovědní doba činit maximálně 30 dní. Tážeme se, zda zadavatel na základě této 
informace upraví výše citované požadavky ze ZD na výpovědní doby, tak, aby délka 
výpovědních dob odpovídala zákonnému limitu? 
 
 
Vysvětlení ZD č. 8: 
 
Dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění stanovuje § 63 
tohoto zákona „Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací“. 

Rámcová dohoda však stanovuje pouze základní podmínky zadavatele, za kterých bude 
taková smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a 
připojení k veřejné komunikační síti uzavřena. Smlouva poskytování služeb pak bude 
uzavřena až na základě výzvy objednatele, viz čl. 5 Obchodních podmínek - Zadávání 
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody. Stanovuje tedy zejména podmínky 
předmětu, ceny a dostupnosti služby. 
Ustanovení zadávacích podmínek týkající se výpovědní doby, jak je v ZD výslovně uvedeno, 
se pak týká pouze platnosti Rámcové dohody, dle které bude uzavírána smlouva o 
poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné 
komunikační síti. Výpovědní lhůty stanovené zákonem pro ukončení poskytování služby se 
tedy citovaná ustanovení ZD netýkají. 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvětlení zadávací dokumentace  
„Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele“ 

 

Výběrovka, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10 Strana 7 (celkem 9) 

                           
  
   

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 9: 
 
Odst. 4.5 a 4.6 přílohy č. 5 ZD mají následující znění: 
4.5  Každá změna dohody musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák.  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a součet všech změn nesmí překročit 10% 
původního závazku sjednaného rámcovou dohodou, v případě vzniku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (např. krizové situace, živelné 
pohromy, válka, …), pak nesmí překročit 30 % původního závazku. (Po dosažení ceny 
původního závazku nelze již zasílat výzvy/objednávky a měnit požadované služby. Uzavřené 
závazky však zůstávají v platnosti). Změny budou prováděny bez obnovení soutěže  
v souladu s ust. § 132 odst. 3b) zákona, na základě výzvy – objednávky každého 
jednotlivého objednatele. 
 
 
4.6  Změny všech nově aktivovaných čísel – tj. nové tzv. účastnické smlouvy, jsou možné 
vždy po dobu do konce platnosti rámcové dohody, bez ohledu na to, kdy bude tato aktivace v 
průběhu smluvního vztahu provedena. Podrobné výpisy v elektronické podobě jsou 
požadovány v ceně služeb. Účastnické smlouvy zůstávají v platnosti do doby obnovení či 
uzavření nové rámcové dohody. 
 
a)  Není nám zcela jasné, jaký vliv budou mít tato ustanovení na platnost již uzavřených 

účastnických smluv k jednotlivým SIM kartám. Může zadavatel potvrdit, že pokud 
případně teoreticky dojde k překročení původního závazku sjednaného rámcovou 
dohodou (o 10% resp. o 30%), zůstanou všechny již uzavřené účastnické smlouvy v 
platnosti do konce doby sjednané v rámcové dohodě a služby poskytované na jejich 
základě budou řádně hrazeny v souladu s rámcovou dohodou? 
 

b)  Dále je v odst. 4.5 stanoveno, že …Po dosažení ceny původního závazku nelze již 
zasílat výzvy/objednávky a měnit požadované služby… Nebude tedy možné provádět 
takové změny výdajů, které by znamenaly vyšší výdaje zadavatele. Žádáme však o 
zadavatele o potvrzení či vyvrácení domněnky, že „po dosažení ceny původního 
závazku“ bude možné provádět změny, které jsou buď zdarma (nebo se náklady 
nemění) nebo změna znamená snížení výdajů zadavatele (např. snížení tarifu, 
odebrání datového balíčku, ukončení účastnické smlouvy apod.). 

 
 
Vysvětlení ZD č. 9: 
 
Ad a) 
Ano, viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03, odpověď na dotaz 2b). 
 
Ad b) 
Takovouto situaci zákon o zadávání veřejných zakázek neřeší. Vzhledem k tomu, že tyto 
změny jsou v souladu s požadavky § 222 zákona a nejedná se o podstatnou změnu 
závazku, bude takovéto změny možné provádět. 
 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 10: 
 
Zadavatel v odst. 12.1.2 ZD požaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka 
zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele. Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
viz  
http://www.portal‐vz.cz/getmedia/c3bfec05‐bbc9‐4fc0‐baab‐98638324fa7c/171222_Predklad
ani‐informaci‐a‐dokladu‐o‐skutecnem‐majiteli‐vybranehododavatel ‐ po‐1‐1‐2018.pdf  

http://www.portal‐vz.cz/getmedia/c3bfec05‐bbc9‐4fc0‐baab‐98638324fa7c/171222_Predkladani‐informaci‐a‐dokladu‐o‐skutecnem‐majiteli‐vybranehododavatel%20‐%20po‐1‐1‐2018.pdf
http://www.portal‐vz.cz/getmedia/c3bfec05‐bbc9‐4fc0‐baab‐98638324fa7c/171222_Predkladani‐informaci‐a‐dokladu‐o‐skutecnem‐majiteli‐vybranehododavatel%20‐%20po‐1‐1‐2018.pdf
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(poslední odstavec na str. 2 pokračující na začátku str. 3) platí, že pokud zadavatel možnosti 
dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek využije, musí 
v zadávací dokumentaci blíže specifikovat, které údaje požaduje. Dovolujeme si proto 
požádat zadavatele o doplnění, zda pro splnění tohoto požadavku u akciové společnosti 
postačí v nabídce doložit seznam akcionářů, případně jaké jiné konkrétní údaje zadavatel 
požaduje. 
 
 
Vysvětlení ZD č. 10: 
 
Vámi uváděný odkaz nelze otevřít vzhledem k tomu, že obsahuje chyby v textu odkazu. 
Požadavky na doložení údajů o skutečném majiteli stanovuje zákon o ZVZ v § 122, odst.4 a 
odst. 5.  
 
Dle výkladu MMR uveřejněného pod odkazem 
http://www.portal-vz.cz/getmedia/c3bfec05-bbc9-4fc0-baab-
98638324fa7c/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-
dodavatele-po-1-1-2018.pdf 
 
jsme zjistili, že tazatel v dotazu uvádí, pouze část citace textu. 
 
Celé znění odkazu zní: 
 
Současně podle § 103 odst. 1 písm. d) ZZVZ platí, že zadavatel může v zadávací 
dokumentaci požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení 
nebo jeho poddodavatele. Jde zde o možnost, nikoli povinnost zadavatele. Na základě 
tohoto ustanovení může zadavatel požadovat i jiné údaje, než jsou uvedeny v § 122 
odst. 4 ZZVZ a může tak učinit nejenom ve vztahu k vybranému dodavateli, ale i ve vztahu 
ke všem účastníkům zadávacího řízení. V případě, že se zadavatel rozhodne této 
možnosti využít, musí v zadávací dokumentaci blíže specifikovat, které údaje 
požaduje. Dodavatelé jsou pak povinni tyto doklady předložit ve svých nabídkách. I v tomto 
případě se však u vybraného dodavatele zjišťuje skutečný majitel postupem podle § 122 
ZZVZ.. 
 
V tomto případě však zadavatel nepožaduje údaje nad rámec stanovený § 122 odst 4 
zákona.  
Pouze v případě, že tyto údaje nelze zjistit požaduje zadavatel dle čl. 12.2.1 ZD: 
c) informace a doklady podle § 122 odst. 5 zákona, je-li vybraný dodavatel právnickou 
osobou, a nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích 
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. 
 
Současně  tento metodický výklad MMR uvádí: 
 
Volba způsobu prokázání skutečného majitele na základě výzvy zadavatele je na 
rozhodnutí dodavatele. Bez ohledu na skutečnost, zda vybraný dodavatel v evidenci 
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích veden je či nikoli, je tedy oprávněn na výzvu 
reagovat také předložením informací a dokladů podle § 122 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ. V 
takovém případě poskytne zadavateli identifikační údaje svých skutečných majitelů (viz bod 
I). Identifikačními údaji se v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ pro účely 
ZZVZ v případě fyzických osob rozumí obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení. 
 
Vaší žádosti na „doplnění, zda pro splnění tohoto požadavku u akciové společnosti postačí 
v nabídce doložit seznam akcionářů, případně jaké jiné konkrétní údaje zadavatel požaduje“ 
nelze tedy vyhovět.   

_________________________________________________________________ 
 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/c3bfec05-bbc9-4fc0-baab-98638324fa7c/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/c3bfec05-bbc9-4fc0-baab-98638324fa7c/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/c3bfec05-bbc9-4fc0-baab-98638324fa7c/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf
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Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a 
informace v nich obsažené v relevantních částech doplňují resp. nahrazují dosavadní 
relevantní části zadávací dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky 
zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.  
 
 
 
S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 03 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro 
podání nabídek o 3 dny. 
 
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 5.3 ZD):   10.08.2018 v 09:00 hod. 
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 5.6 ZD):   10.08.2018 v 09:10 hod. 
 
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a 
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.  
 
 

Výše uvedené změny / doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny 
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna. 
 

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k 
uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie a VVZ dne 20.07.2018 a budou uveřejněny 
ve lhůtách stanovených provozovateli výše uvedených věstníků. 

 

vz. Mgr. Marie Konvičná 

 

 

 

Ing. Libor Chlopčík 
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o. 

společnost pověřená výkonem 
zadavatelských činností 

 
 
Přílohy: dle textu 
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