OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
analogicky dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

veřejné zakázky

„Veřejná zakázka na poskytování mobilních
telekomunikačních služeb pro statutární město
Ostrava, právnické osoby zřízené a založené
statutárním městem Ostrava, popřípadě
městskými obvody“

Identifikační údaje vyhlašovatele předběžné tržní konzultace:
Vyhlašovatel:

Statutární město Ostrava

Sídlo:

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

IČ:

00845451

Zastoupen:

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

Lhůta pro podání námětů:

30. 6. 2017, do 10:00 hodin

Místo podání námětů:

www.tenderarena.cz/profily/ecentre

ID zakázky pro elektronická podání:

VZ0026358

(dále jen „vyhlašovatel“)
Smluvní zastoupení zadavatele v rozsahu § 43 zákona:
Název:

eCENTRE, a.s.

Sídlo:

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339
IČ:

27149862

Jednající:

Vítězslav Grygar, statutární ředitel

(dále jen „organizátor“)
Kontaktní osoba předběžné tržní konzultace:
Kontaktní osoba:

Ing. Michal Laryš, 597 075 460, 734 442 660, michal.larys@ecentre.cz

1. ÚČEL A PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
1. 1. Klasifikace CPV:
64200000-8
64210000-1
64212000-5

Telekomunikační služby
Telefonní služby a přenos dat
Mobilní telefonní služby

Statutární město Ostrava připravuje veřejnou zakázku na poskytování telekomunikačních služeb. Před
vyhlášením vlastní veřejné zakázky se zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci
za účelem správného nastavení zadávacích podmínek.

2. ÚČAST V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Možnost účastnit se této tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni potenciální
zájemci o veřejnou zakázku.

3. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ A FORMA PODÁNÍ NÁMĚTŮ
Vyhlašovatel chce touto tržní konzultací zjistit možnosti trhu a požaduje, aby účastníci tržní konzultace
napsali své odpovědi a připomínky ke zmíněným dotazům.

Dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje neomezený hlasový tarif (neomezené volání a SMS) a k tomu neomezená data
v rámci ČR. V případě uplatňování FUP u datového ROAMINGU v EU požaduje zadavatel FUP 5 GB.
Pokud dodavatel takový FUP není schopný nabídnout, tak ať uvede jaký nejbližší FUP v rámci tohoto
tarifu pro datový ROAMING v EU může nabídnout?

Dotaz č. 2 a 3:
Zadavatel se ptá, zdali je dodavatel schopný nabídnout tyto datové balíčky (1 GB, 5 GB, 10 GB
a 20 GB), které bude možné aktivovat k hlasovému tarifu nebo jako samostatné datové SIM karty?
V případě, že zadavatel požaduje po vyčerpání, dokup datového balíčku, tak zda je dodavatel
schopen nacenit dokup datových balíčků ve stejné výši (1 GB, 5 GB, 10GB, 20GB)?
Dotaz č. 4 a 5:
V případě, že zadavatel zvolí hlasový tarif s daty nebo datový tarif, bude uplatňovat dodavatel FUP
v rámci datového ROAMINGU v EU? Pokud ANO, tak jaký? Lze uvést příklad na variantách řešení
uvedených níže.
Zadavatel plánuje některé z těchto tarifů:
a.) Neomezený datový tarif + Neomezený hlasový tarif
b.) Hlasový tarif + Datový tarif 5 GB
c.) Datový tarif 5 GB
V případě, že dodavatel bude uplatňovat FUP v rámci datového ROAMINGU v EU, v jakých
variantách nabízí dokup datových balíčků pro EU?
Dotaz č. 6:
Jaké datové balíčky jsou schopni dodavatelé nabídnout v rámci rozlišení mimo EU a SVĚT?

Vyhlašovatel požaduje, aby účastníci tržní konzultace podávali náměty POUZE V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje určeného k elektronickému podávání nabídek,
umístěného na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/ecentre. Na této adrese je ve složce
Nápověda umístěn manuál k el. nástroji a kontakty na uživatelskou podporu. Účastník tržní konzultace
se pro podání nabídky musí do systému zaregistrovat, registrace trvá v pracovní dny 48 hodin.
-

účastník tržní konzultace musí pro podání námětu disponovat osobním počítačem, s minimálně
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB,
osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník tržní konzultace musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

-

Podání v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB.

-

Vyhlašovatel požaduje předložení výše uvedených dokumentů v některém z těchto formátů:
*.pdf, *.jpeg, *.gif, *.png. Dokumenty musí být dobře čitelné.

Lhůta pro podání námětů v této předběžné tržní konzultaci končí dne 30. 6. 2017, v 10:00 hodin.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vyhlašovatel upozorňuje, že veškeré náměty budou zveřejněny, současně s identifikací jednotlivých
účastníků tržní konzultace.
Elektronicky
podepsal(a)
5. SEZNAM PŘÍLOH
Michal Laryš
Datum:
Příloha č. 1: Krycí list
2017.06.16
10:53:10 CEST

