
 

MĚSTO ŠENOV 
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK 

pro zakázku malého rozsahu 

„Služby mobilního operátora pro město Šenov“ 
 
V řízení o výběru této zakázky se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2019 Pravidla 
o závazném postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  
 
1. Identifikační údaje zadavatele  
Zadavatel:   Město Šenov  
Sídlo:   Radniční náměstí 300  
Zastoupen:  Ing. Tomáš Holuša, starostou  
IČ:    00297291  
DIČ:    CZ00297291  
Kontaktní osoba:  Tomáš Rzyman  
Kontaktní telefon:  +420 774 412 266 
Kontaktní email:  trzyman@mesto-senov.cz  
 
2. Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentace je k dispozici na www.mesto-senov.cz/zakazky-mesta  
 
3. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek  
Lhůta pro podání nabídek končí 3. 04. 2023 v 10:00 hod. Nabídky se podávají elektronicky na adresu 
datové schránky zadavatele zznbfqm, nebo v obálce s výrazným označením ZAKÁZKA „MOBILNÍ 
OPERÁTOR“ NEOTVÍRAT, na adresu zadavatele Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov. Cenové nabídky 
doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou posuzovány a budou zaslány zpět uchazeči.  
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikace  
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona, tzn., že požadavky splňuje 
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 oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k 
podnikání předloží kopie výpisů z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) 
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky  
 
c) osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem platné pro celé území České republiky v 
souladu s ust. § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platné znění  
 



5. Pravidla pro hodnocení nabídek  
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická 
výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a 
hardwarového bonusu.  
Nabídky budou hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií s uvedenou váhou. Dílčími hodnoticími 
kritérii jsou:  
a) Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH za 24 měsíců dle modelového příkladu váha 85 %  

b) Hardwarový bonus v Kč včetně DPH váha 15 %  
 
V dílčím hodnotícím kritériu – Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH za 24 měsíců bude jako 
nejvýhodnější hodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu za 24 měsíců včetně DPH.  
V dílčím hodnotícím kritériu – Hardwarový bonus, bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka s 
nejvyšším Hardwarovým bonusem v Kč včetně DPH.  
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou zakázku stanoven takto:  
Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší 
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.  
Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší 
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.  
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a 
v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou 
nabídku.  
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu 
nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že celkově 
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.  
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek 
pořadí v kritériu nabídková cena.  
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho 
dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem 
vybrán bez provedení hodnocení.  
 
6. Další práva a informace  
Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich může zadavatel jednat s 
jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí. Zadavatel si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným 
uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o 
uchazeči z veřejně přístupných zdrojů. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky na internetových stránkách města v 
záložce „Zakázky města“ do 5 pracovních dnů od otevření obálek. V takovém případě se považuje za 
doručené všem dotčeným uchazečům.  



7. Nabídka musí obsahovat  
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí 
obsahovat:  

1) Krycí list – vyplněný ve všech položkách a podepsaný oprávněnou osobou  

2) Doklady prokazující kvalifikaci dle bodu 4.  

3) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané 
oprávněnou osobou  

4) Návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou. V návrhu smlouvy bude mimo jiné 
uvedeno:  
 
- možnost zvýšit či snížit množství SIM karet během platnosti smlouvy a možnost změny tarifů mezi 
jednotlivými SIM kartami tak, aby bylo možné tarify mezi SIM přesouvat či jinak upravovat.  
- minimální měsíční plnění – maximálně ve výši 90 % z celkové ceny za 1 měsíc (bez DPH) uvedené v 
krycím listě.  
- návrh smlouvy musí obsahovat veškeré zadavatelem požadované služby uvedené v krycím listě.  
 
8. Lhůty pro plnění zakázky  
Lhůta pro podepsání smlouvy s vítězným uchazečem je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne 
odeslání oznámení nebo uveřejnění oznámení výsledku výběrového řízení. Lhůta pro dodání nových 
SIM + telefonních přístrojů a portaci stávajících mobilních čísel je stanovena na 45 dnů od podepsání 
smlouvy.  
 
9. Přílohy  
Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:  

• Příloha č. 1 - Krycí list – nabídková cena služeb  

• Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
 
 

V Šenově den: 20. 03. 2023      Podpis: 


