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Č.j. 58/2009-PK 

Výzva k podání nabídek 
 

Název zakázky: Poskytování telekomunikačních služeb 
 

Předmět zakázky  Služba 

Datum vyhlášení zakázky: 19.6.2009 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze 

Sídlo zadavatele: Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

PhDr. Stanislava Krčková 

IČ zadavatele: 00022161 

Kontaktní osoby zadavatele:  Miroslav Vachek, vachek@vuppraha.cz, 261 341 466 
Zdeněk Soukup, soukup@vuppraha.cz, 261 341 458 

Lhůta pro podávání 

nabídek: 

20.6.2009 – 7.7.2009 (12:00) 

Zadávací lhůta: 60 dnů 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení hlasových 
telekomunikačních služeb na bázi VoIP. Součástí zakázky 
není poskytování internetové konektivity. 
 
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
a) Poskytování základních a volitelných hlasových služeb 

telekomunikačního operátora na bázi VoIP v sídle 
zadavatele (Praha). 

b) Sekundová tarifikace od počátku hovoru (1+1) 
c) Podrobné účty v elektronické podobě s možností 

analýz. 
d) Poskytnutí nejméně 100 telefonních čísel v nepřetržité 

číselné řadě. 
e) Volání mezi účastníky zadavatele zdarma 
f) Jednotná správa všech telefonních čísel (telefonní 

ústředna) umožňující: 

 blokování odchozích hovorů 

 přesměrování hovorů 

 nastavení záznamníků 
g) Záznamník pro každé telefonní číslo nezávislý na HW 

zadavatele a telefonních přístrojích 
h) Nájem potřebných telefonních přístrojů minimálně 

těchto vlastností: 

 zobrazování čísla volajícího a volaného 

 zobrazování délky hovoru 

 možnost blokování přijímání hovorů 

 přepojování mezi účastnickými čísly zadavatele 

 hlasitý odposlech 

 seznam telefonních čísel – min. 20 položek 

 seznam zmeškaných hovorů – min. 10 položek 

 kompatibilita se službami nabízenými na 
základě této výzvy 

i) Smlouva na plnění této zakázky bude uzavřena na 
dobu neurčitou s minimální dobou trvání 2 roky. 

mailto:vachek@vuppraha.cz
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2. Popis nabízených služeb  
Uchazeč v nabídce uvede zejména dále specifikované 
údaje: 

- minimální nutné technické požadavky pro zajištění 
bezproblémového chodu nabízené služby; 

- specifikace použitých technologií – kodeky; 
- popis telefonní ústředny, popř. obdobného řešení 

uchazeče (viz bod 1 v Popisu předmětu zakázky); 
- nabídka standardních hlasových služeb; 
- způsob plateb – intervaly; 
- nabídka doplňkových služeb; 
- technická specifikace nabízeného telefonního 

přístroje; 
- doba dodání pronajatých tel. přístrojů od zadání 

požadavku zadavatele; 
- servisní zajištění služeb, tj. zejména: 

o podpora zákaznického servisu, 
o přidělení obchodního zástupce, 
o vyřízení požadavků na změnu nastavení 

služeb na jednotlivých číslech. 
 
3. Modelová varianta  
Zadavatel stanovuje tuto modelovou variantu, která byla 
stanovena na základě předpokládaného provozu 
zadavatele: 
Zadavatel očekává: 

- pronájem 40 telefonních přístrojů; 
- roční hovorné do 

o pevné sítě ČR – 500 hodin 
o mobilní sítě ČR – 250 hodin 

Uchazeč v nabídce uvede: 
a) cenu základních hlasových služeb: 

 paušální poplatek spojený s využíváním 100 
přidělených tel. čísel pro potřeby zadavatele 
(na území Prahy), 

 cenu hovorného za 1 minutu 
o pevné sítě ČR 
o mobilní sítě ČR 

b) cenu speciálních služeb: 

 podrobný účet 

 paušální poplatek za pronájem telefonních přístrojů 
požadovaných touto výzvou (viz bod 1v Popisu 
veřejné zakázky; 

 paušální poplatek za telefonní ústřednu (či 
obdobného řešení) 
 

Ceny pro modelovou variantu budou uvedeny ve struktuře 
modelové varianty 

 za období 1 roku 

 za období 4 let 

 celkově za období 1 roku 

 celkově za období 4 let 
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Ceny budou uvedeny v konečné podobě pro zadavatele a 
budou zahrnovat veškeré náklady spojené s poskytováním 
služby (bez DPH i s DPH). 
 
4. Termíny plnění dílčích požadavků zakázky  
Uchazeč v nabídce uvede: 

a) lhůty pro aktivaci telefonních čísel přidělených 
dodavatelem uchazeči. 

b) lhůta pro dodání pronajatých telefonních přístrojů. 
 
5. Místo plnění veřejné zakázky  
Praha 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

670 200 Kč bez DPH (797 538 Kč s DPH) 
Vypočtena z předpokládaného plnění za dobu 4 let. 

Doba trvání zakázky Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky od 
1.8. 2009. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Podatelna v sídle zadavatele: 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny dle modelové 
varianty. 
Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhne nejnižší nabídkové ceny. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel prokáže, že splňuje: 
- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 

1 písm. a) až h) zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“); 

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. 
a) a b) zákona; 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží 
uchazeč formou čestného prohlášení, které musí být 
podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 
jeho jménem. 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč 
prokáže výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Výpis z 
obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů musí být předloženy v originále 
či v úředně ověřené kopii. 
 
Předloží-li dodavatel v souladu s ustanovením § 127 
zákona zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, 
nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona 
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních 
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předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 
Výpis ze seznamu dodavatel předkládá v originále nebo 
v úředně ověřené kopii. Výpis ze seznamu nesmí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Požadavky na administrativní správnost nabídky 
- Nabídka bude doručena do ve lhůtě pro podávání 

nabídek do podatelny zadavatele na adrese 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. 

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce. 
- Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále a 1 

kopii. 
- Nabídka bude osahovat návrh smlouvy a prohlášení 

uchazeče o tom, že všechny jím v nabídce uvedené 
údaje jsou pravdivé, a že se po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, která činí 60 dní, cítí být vázán celým 
obsahem nabídky. Návrh smlouvy i prohlášení musí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče 
nebo jeho jménem. 

- Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu 
zpracovanou podle požadavků této výzvy. 

- Nabídka bude doručena v neporušené obálce 
a opatřena nápisem „VŘ – VoIP – neotvírat“ a bude 
opatřena zpětnou adresou uchazeče. 

- Nabídka musí obsahovat doklady prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů. 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným 
požadavkům, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, 
o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně 
vyrozuměn. 
 
Zpracování nabídkové ceny 
Pro účely jednoznačného hodnocení nabídek uchazečů 
zadavatel stanovil modelovou variantu. Modelová varianta 
představuje odhad zadavatele na rozsah odběru služeb, 
které budou během plnění veřejné zakázky 
pravděpodobně čerpány. Vzhledem k druhu služeb 
zadavatel nezaručuje, že skutečné plnění veřejné zakázky 
bude přesně odpovídat modelové variantě.  
Součástí nabídky bude i ceník uchazeče s uvedením ceny 
každé služby a volitelných parametrů. Uchazeč na základě 
jím nabídnutých cen jednotlivých služeb stanoví cenu 
služeb poskytovaných podle modelové varianty jednou 
částkou v Kč jako součet cen za všechny služby. Výpočet 
nabídkové ceny pro modelovou variantu bude součástí 
nabídky uchazeče.  
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady 
související s předmětem plnění specifikovaným modelovou 
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variantou. Nabídková cena bude stanovena jako cena 
nejvýše přípustná.  
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění: cena bez 
DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH.  
 
Platební podmínky 
Zadavatel požaduje níže uvedené platební podmínky: 

a) úhrada za plnění veřejné zakázky se provádí v 
české měně;  

b) cena za poskytované služby bude hrazena zpětně 
za každý kalendářní měsíc na základě uchazečem 
vystaveného daňového dokladu; 

c) zadavatel požaduje rozúčtování daňových dokladů 
na jednotlivá nákladová střediska, (např. na různé 
projekty realizované zadavatelem), 

d) splatnost daňových dokladů bude minimálně 21 
kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli; 

e) daňový doklad bude vystaven a doručen zadavateli 
nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce 
bezprostředně následujícího po skončení 
kalendářního měsíce, v němž byla služba 
poskytována; 

f) daňový doklad bude obsahovat rozpis služeb 
poskytnutých ze strany uchazeče v příslušném 
kalendářním měsíci; 

g) úhrada za služby poskytované zadavateli 
uchazečem bude provedena bezhotovostním 
platebním stykem na účet uchazeče;  

h) pokud aktuální ceny služeb uchazeče budou 
následně v průběhu plnění veřejné zakázky nižší 
než ceny sjednané ve smlouvě, má zadavatel 
právo na poskytování služeb za tyto nižší ceny. 

 
Informace o výsledku výběrového řízení 
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni 
zadavatelem písemně. 
 
Další podmínky 
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů, 
které vynaložili v souvislosti se zpracováním a podáním 
nabídky.  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
 
Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit 
podmínky výzvy, neakceptovat nabídky v plném rozsahu, 
odmítnout všechny nabídky, případně zadávací řízení 
zrušit. Aktuální znění výzvy lze nalézt na stránkách 
www.vuppraha.cz. 

 

V Praze dne 19. 6. 2009 

 

PhDr. Stanislava Krčková 

     ředitelka 

http://www.vuppraha.cz/

