
K č.j. : UZIS/003986/2016 

V Praze dne: 13. 9. 2016 
Výtisk číslo : 1 
Počet listů: 11 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

Název veřejné zakázky Telekomunikační služby - GSM 

I Název zadavatele česká republika - ústav zdravotnických informací a statistiky české 
republiky 

I IC zadavatele 00023833 
I Kontaktní adresa zadavatele Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

I Osoba zastupující Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.O., řed itel 

zadavatele 

I Kontaktní osoba pro JUDr. Richard Galuška 
zadávací dokumentaci 
Telefon/ fax +420 224 972 112 
E-mail Richard.Galuska@uzis.cz 

Skupina CPV 

Telekomunikační služby 64200000-8 

Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou smlouvu na plněn í veřejné zakázky. Rámcová smlouva 
bude uzavřena mezi zadavatelem a vybraným uchazečem . 

I 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky I 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomu n ikačn f ch 
služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb. 

Vymezení závazné specifikace předmětu veřejné zakázky je Přílohou č. 2 této zadávací 
dokumentace (dále „ZD"). Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním 
požadovaných služeb. 

Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí 
zejména poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném 
rozsahu a minimálně ve stávající kvalitě a to následovně: 

• zajištění mobilních hlasových služeb 
• zajištění mobilních datových služeb 
• zajištění mezinárodních a Roamingových mobilních hlasových a datových služeb 
• maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby 
• zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel 
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• možnost dodávky a obměny mobilních telefonů, jejich příslušenství a datových koncových 
zafízení 

• zabezpečení zákaznické podpory 

Celkový počet poptávaných hlasových a datových SIM karet je cca 42 ks. Zadavatel si vyhrazuje 
právo přizpůsobit množství SIM karet dle jeho aktuálních potfeb. 

Zadavatel požaduje, aby bylo zajištěno pokrytí min. 95% území české republiky Zadavatele 
z celkového množství signálem sítě mobilního operátora. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Smlouvu s jedním vybraným uchazečem uzavfe zadavatel na dobu do skončení zadávacího fízení na 
daný předmět plnění realizovaného centrálním zadavatelem, nejdéle však do 31 . 5. 2017. Smlouva 
bude platná dnem jejího podpisu. Uzavření smlouvy zadavatel předpokládá bezprostředně po výběru 
nejvhodnější nabídky. 

Místem plněn í veřejné zakázky je celé území české republiky. 

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace bude vyvěšena na webových stránkách zadavatele. 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám dle § 49 zákona na adrese: 

ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky 
Podatelna Ministerstva zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
K rukám JUDr. Richarda Galušky 
Telefon: +420 224 972 112 
e-mail : Richard.Galuska@uzis.cz 

Dodatečné informace, včetně přesného zněn í požadavku, zadavatel uvefejní na svých webových 
stránkách www.uzis.cz. 

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 

S ohledem na charakter veřejné zakázky zadavatel stanoví, že nebude organizovat prohlídku místa 
plnění. 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle§ 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč, 
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a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti , podilnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu , nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnické osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takovéhoto trestního činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 
jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu , 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů , 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či byd liště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v české republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti , a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle§ 54 písm. 
d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostředn ictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů) , 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona 
předložen ím čestného prohlášení. 
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6. 2. profesní předpoklady dle§ 54 zákona 

Splněn í profesních kvalifikačn ích předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku , pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, 

b) doklad o oprávněn í k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

c) osvědčen í o oznámení komunikační činnosti dle§ 13 zákona č. 127/2005 Sb„ o elektronických 
komunikacích, 

d) osvědčen i o evidenci podle§ 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Uchazeč před loží shora uvedené doklady v prostých kopiích. 

6.3. Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a 
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

6.4. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

6.5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Dodavatel prokáže splněn i kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženým i v 
prostých kopiích . Zadavatel může před uzavřen ím smlouvy od vybraných uchazečů požadovat 
před ložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splněni kvalifikace. 

6.4.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Doklady prokazující splněni základních kvalifikačn ích předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

6.4.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované zadavatelem dle§ 50 odst. 1 písm. b) ad) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se 
v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou 
část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plněni veřejné zakázky určité věci či 

práva. 
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: 

a) doklady prokazující splněn í základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) 
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plněn í určeného k plněn í veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatele disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splněni kvalifikace dle§ 50 odst. 1 písm. b) ad) zákona. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splněni kvalifikace dle § 54 písm. a) 
zákona, tj . výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v nf zapsán. 
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6.4.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 
prokázáni splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, 
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle§ 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady 
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného 
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. 

6.4.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze 
seznamu zahraničních dodavatelů 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů dle§ 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v§ 139 zákona, ve lhůtě 
pro prokázání splnění kvalifikace a údaje certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro 
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem. 

Zadavatel přijme za podmínek stanovených v§ 143 odst. zákona výpis ze zahraničního seznamu či 
zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel 
sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či 
zahraniční certifikát vydán. 

Výpis ze zahran ičního seznamu nesmí být starší 3 měsíců . Zahraniční certifikát musí být platný k 
poslednímu dni lhůty pro prokázáni splnění kvalifikace. 

6.4.6. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v 
rozsahu požadovaném v zákoně a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, 
místa podnikáni nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční 

dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující 
splnění kvalifikace předkládá zahran ičn í dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně 
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je česká republika 
vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě , prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než 
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území české 
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady předložené ve slovenském jazyce. 

6.4.7. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a 

5 



profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě 

prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 
odst. 4 zákona obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika 
dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazuj ícím i 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 

a) Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených 
zákonem a touto zadávací dokumentací. 
b) Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost v§ 58 zákona, budou ze zadávacího řízen í vyíoučeni (viz ustanovení§ 60 zákona). 
c) Posouzení kvalifikace provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, ustanovená 
zadavatelem. 

8. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) 
zákona nejnižší nabídková cena (celková nabídková cena v Kč bez DPH). 

Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavateíem v souladu 
se zákonem. 

8.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu 
se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. 

Nabídkovou cenou se rozumí soubor cen za jednotku té které služby uvedené v tabulce, která je 
Přílohou č. 1 této výzvy. Hodnocena bude nabídková cena za jeden měsíc. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč použil při zpracování nabídkové ceny tabulku, která je Přílohou č. 1 
této ZD. V nabídce uchazečem uvedené jednotkové ceny za požadované síužby jsou závazné a 
nesmí být po podání nabídky uchazečem dále měněny. Uchazeč vyplní jednotkové ceny za 
požadované služby vymezené v tabulce (Příloha č. 1 ), čímž dojde k matematickému vypočtu 
předpokládané nabídkové ceny za dobu jednoho měsíce. Vymezené množství jednotlivých 
požadovaných služeb odpovídá průměrnému měsíčnímu objemu používání těchto služeb 
zadavatelem zjištěným za období jednoho roku. Předpokládaná nabídková cena bude zpracována za 
dobu jednoho průměrného měsíce, podle druhu a množství služeb požadovaných zadavatelem v této 
ZD a Příloze č.1. Takto vypočtená předpokládaná nabídková cena slouží zadavateli pouze pro účely 
vyhodnocení nabídek. Oceněná specifikace ve výzvě vymezeného druhu a množství zadavatelem 
požadovaných služeb formou tabulky, která je Přílohou č. 1 bude součástí nabídky uchazeče . 

Uchazeč v tabulce (Příloha č. 1) doplní následující údaje: 

a) jednotkové ceny u každé zadavatelem požadované služby (v Kč bez DPH) 
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b) sazba DPH (v%) u každé zadavatelem požadované služby (předběžně předvyplněna platná 
výše DPH v ČR tj. 21 %) 

V případě poskytnutí objemových slev zadavatel požaduje započtení těchto slev přímo do jednotlivých 
cenových položek v Příloze č. 1. 
Ostatní údaje, které jsou již v tabulce (Příloha č. 1) vyplněny zadavatelem jsou modelově určeny pro 
výpočet předpokládané nabídkové ceny uchazeče a uchazeč je nesmí dále upravovat. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Náklady na veškeré služby mobilního operátora musí být součástí nabídkové ceny uchazeče . 

8.2. Podmínky překročení nabídkové ceny 

Uchazečem stanovená nabídková cena je pro plnění veřejné zakázky cenou maximální, 
nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu rámcové 
smlouvy a po dobu její platnosti dojde ke změně sazby DPH. 

9. Návrh smlouvy 

Zadavatel uvádí jako přílohu zadávací dokumentace závazný text návrhu rámcové smlouvy. Závazný 
návrh smlouvy je uveden v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci. 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy a přílohy smlouvy musí být 
ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou ; originál 
nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. 

Předložen í nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče 
se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. 
Uchazeč musí předložit kompletní nabídku. 

Povinnými přílohami smlouvy jsou: 

1. Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny, viz. příloha č. 1 ZD 

2. Příloha č. 2- Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky, viz. příloha č. 2 ZD 

3. Příloha č. 3 - Postup migrace 

4. Příloha č. 4 - Prohlášení o subdodavatelích Ue-li relevantní) 

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

10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

' 10.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími 
podmínkami. 

Nabídku je vhodné na první straně označit názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem 
uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii. 
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Originál musí být na titulní straně označen jako „originál", kopie jako „kopie". V případě rozporů mezi 
jednotlivými výtisky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. 

Nabídku, včetně veškerých případných příloh, zadavatel doporučuje dostatečným způsobem zajistit 
proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení nabídky proti manipulaci 
s jednotlivými listy lze považovat např. opatření nabídky takovými bezpečnostními prvky, které 
zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní 
prvky by měly být také dostatečně jedinečné, tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného 
nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a 
přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů může být zpracována v českém nebo slovenském 
jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do českého jazyka 
(nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce). 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány 
statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně 
ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce. 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Všechny listy nabídky je vhodné očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

Je vhodné jako poslední list nabídky uvést prohlášení uchazeče, v němž bude uveden celkový počet 
všech listů v nabídce. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které jsou součástí 
samostatně číslovaných celků. Součástí prohlášení by měl být také seznam nečíslovaných listů 

(dokladů) a vložených samostatně číslovaných celků . 

Uchazeč musí podat nabídku v obálce, na které musí být zřetelně vyznačeno: 
Neotevírat - Výběrové řízení „Telekomunikační služby - GSM". 

10.2. Elektronická verze nabídky 

Je vhodné, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD - ROM, který bude obsahovat návrh 
smlouvy včetně všech příloh ke smlouvě (ve formátu *.doc nebo *.xls) . Nosič musí být označen 
identifikačními údaji uchazeče a názvem zakázky. 

10.3 Jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splněni kvalifikace 

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazen í písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace uchazeče: 

Svazek: 

a) identifikační údaje o uchazeči (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není 
v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním), 

b) obsah svazku, 

c) smlouva o sdružení resp. j iná obdobná dohoda, je-li relevantní, 

d) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, 

e) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů , 

f) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 

g) podepsaný návrh rámcové smlouvy včetně příloh: 

1. Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny 

2. Příloha č. 2 - Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky 

3. Příloha č. 3 - Postup migrace 

4. Příloha č. 4 - Prohlášení o subdodavatelích Oe-li relevantní) 
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h) věcné a formální připomínky nebo doplnění závazného návrhu smlouvy zadavatele, 

i) prohlášení o počtu listů. 
Výše specifikované jednotlivé části nabídky je vhodné zřetelně označit předělovými listy, které by měly 
být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. 

10.4 Obchodní podmínky 

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném Návrhu rámcové 
smlouvy (příloha č. 3 ZD). Veškeré takto uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny 
jako závazné. 

Uchazeč je povinen mít po dobu celou účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním smlouvy, a to s pojistným 
plněním ve výši nejméně 1 O 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

10.5 Harmonogram migrace 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil návrh projektu, který specifikuje 
postup přechodu na nové podmínky včetně návrhu časového harmonogramu implementace 
požadovaných služeb (převzetí poskytování plnění od stávajícího poskytovatele), dále jen 
„harmonogram migrace". 
Závazná minimální osnova harmonogramu migrace: 

• organizační zajištění procesu migrace 
• požadované součinnosti od Zadavatele, příp. třetích stran 
• způsob komunikace mezi zúčastněnými subjekty 
• návrh harmonogramu procesu migrace 

Zadavatel požaduje, aby Uchazeč v rámci harmonogramu migrace zpracoval k nabídce, kterou 
podává, návrh časového harmonogramu postupu implementace požadovaných služeb (převzetí 

poskytování plnění od stávajícího poskytovatele). 
V rámci harmonogramu migrace je Uchazeč povinen respektovat požadavek Zadavatele na maximální 
délku implementační lhůty ode dne uzavření dílčí smlouvy mezi pověřuj ícím zadavatelem a vybraným 
Uchazečem (Přiloha. 2 ZD). 

11 . Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného 
smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.). 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, příp. je oprávněn zrušit zadávací 
řízení 

• Zadavatel není povinen vracet uchazečům jejich nabídky 
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 

vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce 
• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabidky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a 

vyloučení uchazeče z další účasti 
• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 
• Zadavatel si vyhrazuje právo v návrhu smlouvy provádět změny, které jsou v souladu 

s nabídkou vybraného uchazeče 
• Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které 

uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění, technickými šetřen ím i či jakoukoli 
další činností související s podáním nabídky 

• Při zadání této zakázky nejsou přípustné námitky uchazečů. 
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• Výsledek výběrového řízení se na základě „Rozhodnutí" sdělí všem uchazečům a vítěz soutěže 
bude vyzván k podpisu smlouvy, přičemž se vybere nejvhodnější nabídka a nesestavuje se 
žádné pořad í uchazečů . 

12. Varianty nabídky 

Varianty nabídky jsou nepřípustné. 

• Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 

jehož prostřednictvím j iný dodavatel v tomtéž zadávacím řízeni prokazuje kvalifikaci. 
• Pokud dodavatel podá vice nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím j iný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, 
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek, zadávací lhůta 

13.1 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku podat svou 
nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit 
zadavateli nabídku a doklady prokazující splnění kvalifikace nejpozděj i do konce lhůty pro podání 
nabídek, tj. do 22. 9. 2016 do 9,00hod. 

Obálky s nabídkami a doklady k prokázáni splněn í kvalifikace, které Uchazeči doručí zadavateli po 
skončení této lhůty, zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ neotevírá a uchazeče bezodkladně 
vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí této lhůty. 

Nabídky se podávají písemně a elektronicky na CD nosiči. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a 
na CD nosiči na: 

ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky 
Podatelna Ministerstva zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Úřední hodiny pro podání nabídek: 
Pondělí : 7:45 - 16:45 
úterý: 7:45 - 15:30 
Středa: 7:45 - 16:45 
čtvrtek: 7:45 - 15:30 
Pátek: 7:45 - 15:30 

ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky 
K rukám: JUDr. Richarda Galušky 

13.2 Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek je neveřejné. 
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13.3 Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán (zadávací lhůta) 

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od dne otevření obálky zadavatelem. 

14. Přílohy zadávací dokumentace 

1. Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny 

2. Příloha č. 2 - Závazná specifikace předmětu veřejné zakázky 

3. Příloha č. 3 - Návrh rámcové smlouvy 

4. Příloha č. 4 - Krycí list 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.O. 
Řed itel ÚZIS ČR 
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