VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
v obchodní veřejné soutěži podle § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Název zakázky:

„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“

Druh zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

2 214 000,- Kč

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel zakázky:
Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 262 98 163
Statutární zástupce: Ing. Jan Ševčík
1. Předmětem zakázky je:
CPV kód: 64212000-5
Předmětem zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb, zejména
hlasových a textových služeb, pěti společnostem. Vzhledem ke značné decentralizaci smluv,
na základě kterých jsou v současné době poptávané služby poskytovány, bude součástí plnění
mimo samotného poskytování jmenovaných telekomunikačních služeb také racionalizace
smluvního aparátu v této oblasti. Cílem je, aby všechny služby pro telefonní čísla
poskytované na základě výsledku tohoto výběrového řízení, byly smluvně ukončeny ke
stejnému datu, tj. ke konci období plnění veřejné zakázky.
Realizace zakázky spočívá v zajištění následujících aktivit:
- poskytování hlasových služeb pro mobilní telefony,
- poskytování textových služeb pro mobilní telefony,
- zajištění převodu telefonních čísel od stávajících poskytovatelů služeb.
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2. O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno požádat osobu pověřenou
výkonem zadavatelských činností na emailové adrese: petrecky@rpa.cz.
3. Kvalifikační kritéria jsou podrobně popsána v zadávací dokumentaci. Splněním
kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ):
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ;
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ;
o splnění ekonomických a finančních předpokladů podle § 55 ZVZ;
o splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ.
4. Místo a lhůta pro podání nabídek
a)

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele.

b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 2. 2011 v 10.00 hodin.
c)

Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při
osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle Regionální
poradenské agentury, s.r.o. v kanceláři asistentky ředitele
v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod, v poslední den lhůty
pouze do 10:00.

d) Zadavatel neotevře obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. S nabídkami bude naloženo podle ustanovení
§71 odst. 6 ZVZ.
e)

Otevírání obálek se uskuteční dne 2. 2. 2011 ve 14 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře v sídle osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností.

4. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídková cena.
-

V ceně musí být zahrnuto:
12 000 minut hovoru měsíčně v rámci firemní sítě po dobu 36 měsíců
12 000 minut hovoru měsíčně v rámci sítě operátora po dobu 36 měsíců
12 000 minut hovoru měsíčně do sítě jiného operátora po dobu 36 měsíců
4 000 SMS měsíčně po dobu 36 měsíců
přenos telefonních čísel od stávajících operátorů

V Brně dne 11.1.2011
……………………………………….
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
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