
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

Zadavatel: 

Název: Statutární m ěsto Ostrava  
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Obchodní firma: eCENTRE, a.s. 
Sídlo:            Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Koresponden ční adresa:  Nemocni ční 987/12, 702 00 Ostrava  
IČ:        27149 862 
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Laryš, michal.larys@ecentre.cz, tel.: +420 597 075 460 
(dále jen „organizátor “) 
 
 
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje toto vysvětlení 
zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na služby realizované druhem otevřeného 
řízení dle § 56 zákona, s názvem:  
 
 

„Ve řejná zakázka na poskytování mobilních 
telekomunika čních služeb pro statutární m ěsto Ostrava, 
právnické osoby z řízené a založené statutárním m ěstem 

Ostrava, pop řípadě městskými obvody“  
 
 

Dotaz č. 1:  
 
Zadavatel v ZD v bodě 1.1.4. Roaming požaduje nacenění roamingových datových balíčků v rámci 
EU a to 300MB a 1000MB a zároveň ve stejném bodě požaduje nastavení stejných podmínek 
v rámci EU jako v domácí národní síti. Dle našeho názoru se tyto dva požadavky navzájem 
vylučují a tím, že zadavatel bude mít stejné podmínky v rámci EU jsou potřeby zadavatele takto 
plně pokryty a není nutné naceňovat další balíčky. Tímto tedy žádáme zadavatele o odstranění 
tohoto požadavku a to jak ze ZD, tak i z přílohy č. 4 – Tabulka pro vyhodnocení. 
 
Odpov ěď č. 1:  
 

Zadavatel vysvětluje, že požaduje nacenění roamingových datových balíčků v rámci EU 
a to 300 MB a 1000 MB a to z důvodu: 

a) V případě, že na národním čísle nemá nastaven datový tarif. 

b) V případě, že při vycestování do EU dojde k vyčerpání národního datového tarifu. 

c) V případě, že bude potřebovat využít datovou kartu v rámci EU. 
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Z výše uvedených důvodů se zadavatel domnívá, že požadavek na nacenění datových balíčků 
je v pořádku a bude je nadále vyžadovat. 

 
 
 
Zadávací podmínky zůstávají beze změn.  
 
 
 
V Ostravě dne 2. 10. 2017 
 
 
 
Ing. Michal Laryš 
zástupce osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
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