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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu 
 „Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací“ 
 
Dotaz 1: 
V Příloze č.1 Návrhu Rámcové dohody v bodě 2.1.2 Zadavatel uvádí, že M2M řešení pro Úřad městské 
části Prahy 20 je v současné době v přípravném projektovém řízení a není zřejmé, zda služba bude 
aktivně využívána. V souvislosti s touto informací si potenciální poskytovatel dovoluje upozornit, že 
tato služba je součástí tabulky pro výpočet nabídkové ceny a výrazně ovlivňuje celkovou výši nabídkové 
ceny potenciálního poskytovatele.  
Na základě výše zmíněného si dovolujeme navrhnout, aby Zadavatel zvážil vyjmutí této služby z tabulky 
pro výpočet nabídkové ceny a vyžadoval pouze její předložení pro představu finanční náročnosti. 
V souladu s výše uvedeným žádáme Zadavatele o úpravu tabulky pro výpočet nabídkové ceny.   
Odpověď: 
Tato služba je v tabulce pro výpočet nabídkové ceny uvedena pouze pro představu finanční náročnosti. 
Vzhledem k tomu, že počet jednotek u této služby je v tabulce pro výpočet nabídkové ceny nulový, 
cena této služby nijak neovlivňuje výpočet celkové nabídkové ceny, která je hodnotícím kritériem. 
 
Dotaz 2: 
Zadavatel v části VI. ZD požaduje v rámci prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložení 
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 
Jeden z potenciálních uchazečů si dovoluje upozornit, že Pojistná smlouva je dokument o desítkách 
stran s mnoha přílohami, navíc někdy pouze v anglickém jazyce. Smlouva je předmětem obchodního 
tajemství a dodavatel vždy trvá na závazku osob, které by do ní hodlaly nahlédnout, že budou se 
získanými informacemi zacházet tak, aby obchodní tajemství nebylo ohroženo. Poskytovatel disponuje 
pojistným certifikátem, který obsahuje veškeré údaje požadované zadavatelem. Bude zadavatel 
akceptovat předložení pouze pojistného certifikátu?  
Odpověď: 
Zadavatel bude akceptovat předložení pouze pojistného certifikátu. 
 
Dotaz 3: 
V části 1.2.1.1. v Příloze 1 Návrhu Rámcové dohody požaduje zadavatel pro Tarif č.1. poskytnutí hovorů 
ve formátu 60+1. Jeden z potencionálních uchazečů se dovoluje zeptat, zda zadavatel bude považovat 
za splnění podmínky, pokud tento formát účtování hovorů poskytne jen pro národní volání? Tento 
dotaz si dovolujeme odůvodnit tím, že formát tarifikace u jiných typů hovorů (mezinárodní volání, 
volání v režimu roamingu apod.) vychází z kontraktů s třetími stranami, které neumožnují jejich 
individualizaci pro jednotlivé zákazníky. Dodavatel tak například pro mezinárodní volání poskytne 
podmínky pro účtování hovorů 60+60 apod.  
Odpověď: 
Ano, zadavatel bude považovat za splnění podmínky, pokud dodavatel dodá účtování hovorů ve 
formátu 60+1 alespoň pro národní volání. 
 
 
V Praze dne 14. 7. 2021 
Jitka Straňáková 


