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k zakázce č. 183/16/OCN s názvem „Mobilní operátor 2016 - 2018“

ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, jakožto zadavatel dne
10.5.2016 odesláním výzvy potencionálním dodavatelům zahájil konkrétní veřejnou soutěž o
nejvhodnější nabídku, a to konkrétně výběrové řízení č. 183/16/OCN s názvem „Mobilní
operátor 2016 - 2018“, ve kterém avizoval zadání předmětné zakázky s využitím postupu
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále též jen „zákon“). Zadavatel tímto vydává tyto dodatečné informace
k zadávací dokumentaci předmětného výběrového řízení pro právní jistotu stran z hlediska
nastavení požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci tak, aby v prodloužené
lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel srovnatelné nabídky potencionálních dodavatelů a
mohl na základě výběrového řízení rozhodnout o výběru dodavatele, se kterým bude uzavřen
příslušný smluvní vztah pokrývající předmět zadání výběrového řízení.
Předmětem dotčeného výběrového řízení je zadavatelem poptávaná služba mobilního
operátora s tím, že s vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva s jedním
dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby
mobilního operátora, a to poskytování telekomunikačních služeb, služeb elektronických
komunikací a pořízení elektronických komunikačních zařízení včetně příslušenství
specifikovaných v zadávací dokumentaci předmětného výběrového řízení.
Zadavatel zpracoval předmět zadání s ohledem na své technické znalosti a konkrétní potřeby a
požadavky v této oblasti tak, aby k hodnocení a výběru dodavatele získal srovnatelné nabídky
obsahující náležitosti dle podmínek vymíněných zadavatelem.
V průběhu lhůty pro podání nabídek byly zadavateli ve lhůtě odpovídající zákonu doručeny
žádosti o dodatečné informace, na které zadavatel vydal do 3 dnů od jejich prokazatelného
doručení zadavateli odpovědi, jež byly zveřejněny na internetové adrese: zakazky.ceproas.cz.
V případě odpovědí zadavatele formou dodatečných informací č. 1 ze dne 27. 5. 2016 však
v průběhu původní lhůty pro podání nabídek došlo ze strany zadavatele k formálnímu
pochybení, neboť zadavatel zveřejnil nepřesnou odpověď na dotaz č. 5 v dotčených
dodatečných informací č. 1. Jednalo se o dotaz dotýkající se případných bližších specifikací
požadovaných sítí, konkrétně technologie LTE. Zadavatel toto pochybení zjistil na základě
vlastního podnětu a uvedený přepis opravil formou vydání dodatečných informací č. 2 ze dne
15. 6. 2016, přičemž ve smyslu využití § 40 odst. 2 zákona prodloužil lhůtu pro podání nabídek
tak, aby dodavatelé měli možnost řádně zpracovat své nabídky. Pro získání spektra nabídek
všech potencionálních dodavatelů zadavatel ve svých zadávacích podmínkách výběrového
řízení protknul požadavky na telekomunikační technologie, jež využívají mobilní sítě, v rozsahu
sítí druhé a vyšších generací (GSM, GPRS, 3G – UMTS a LTE, jak vyplývá ze zadávací
dokumentace dotčeného výběrového řízení), přičemž zadavatel předpokládá standardizovaný
rozsah kvalitativních parametrů těchto jednotlivých technologií tak, jak jsou v současných
podmínkách dostupné na vysokokonkurenčním trhu, a ve smyslu potencionálního rozdílu
v nabídkách dodavatelů se rozhodl vybrat dodavatele s nejvhodnější nabídkou na základě
ekonomické výhodnosti, kdy dílčími kritérii kromě nabídkové ceny jsou hodnoty pokrytí území
České republiky jednotlivými vyjmenovanými technologiemi sítí mobilních operátorů. S ohledem
na zachování zadání výběrového řízení požadovaného zadavatelem s ohledem na jeho potřeby
a rovněž s ohledem na upřesnění podmínek zadání avšak bez provedení zásadních změn
zadavatel využil institutu prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Zároveň zadavatel v tomto ohledu využil institutu prodloužení lhůty pro podání nabídek podruhé
při zjištění nesprávného nastavení výpočtu nabídkové ceny, a proto na základě dodatečných
informací č. 3 vydaných zadavatelem s odkazem na § 49 odst. 4 zákona dne 17. 6. 2016 upravil
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přílohu č. 11 zadávací dokumentace, která slouží jako podklad pro zpracování nabídkové ceny,
která je jedním z dílčích hodnotících kritérií ekonomické výhodnosti nabídek.
Lhůta pro podání nabídek k uvedenému výběrovému řízení byla přiměřeně ve vztahu ke
změnám, ke kterým zadavatel přistoupil s ohledem na jasnost zadávacích podmínek
výběrového řízení, prodloužena a stanovena na 24.6.2016, 10:00 h.
za ČEPRO, a. s.
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