STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení ZŘ na poskytovatele mobilních služeb pro SML
Stručný obsah: Vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele služeb v rámci veřejné zakázky
"Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Liberec".

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Vyhodnocení zadávacího řízení
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Čech Martin Ing. - tajemník MML
Anděl Jaroslav Bc. - vedoucí oddělení provozu a správy budov

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na poskytovatele služeb a výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné

zakázce "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Liberec", kterou
podal účastník Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ:
25788001 s nabídkovou cenou ve výši 12.316.008,-- Kč bez DPH

2. uzavření rámcové smlouvy dle přílohy č.1 po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek
3. uzavření dohod o přistoupení k rámcové smlouvě dle vzoru v příloze č. 2 se subjekty dle přílohy č.
3, které uzavřely se SML smlouvu o centralizovaném zadávání předmětné zakázky

ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele a Rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele dle přílohy č.4

P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 31.05.2018
2. zajistit uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem po uplynutí zákonné lhůty pro podání
námitek
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 29.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. 255/2018 vypsalo Statutární město Liberec nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekm v platném znění
"Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Liberec". Splněním předmětu veřejné
zakázky dojde k naplnění potřeby, která spočívá v zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních
služeb. Účinnost stávající rámcové smlouvy uzavřené v roce 2015 uplyne k 15.7.2018.
Předmět veřejné zakázky především zahrnuje:
zajištění mobilních hlasových služeb
zajištění mobilních datových služeb
zajištění mezinárodních a roamingových mobilních hlasových služeb
zajištění bezplatné zákaznické podpory
Služby budou poskytovány po dobu 48 měsíců.
Do uplynutí lhůty pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky:
T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4, IČ: 64949681
Vodafone Czech Republic,a.s., se sídlem Nám. Junkových 2, 155 00, Praha 5, IC: 25788001
Nabídky byly hodnoceny v souladu s ustanovením § 114 zákona podle jejich ekonomické výhonosti - nejnižší
nabídkové ceny.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli výběr nejvhodnější nabídky, kteou podal uchazeč Vodafone Czech
Republic, a.s. se sídlem Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ: 25788001.
Přílohu č. 5 tvoří dokumenty o průběhu jednání hodnotící komise.
Přílohy tohoto materiálu nebudou zveřejněny. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Přílohy:
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