VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem
„Služba dálkového odečtu z fakturačních elektroměrů“
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh zakázky:

Služba dálkového odečtu z fakturačních elektroměrů
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na služby

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
3xqfe9b

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby dálkového odečtu z fakturačních elektroměrů.
Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy a v příloze č. 4 této
výzvy – Technická specifikace.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 890.000,- Kč bez DPH.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění: 6 let, blíže viz příloha č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy
Místo plnění: hlavní město Praha, blíže viz příloha č. 4 této výzvy – Technická specifikace.
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4. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1. Obchodní a platební podmínky, které jsou definovány v Příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy,
představují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tato smlouva bude uzavřena s vybraným
dodavatelem.
4.2. Součástí nabídky bude rovněž návrh technického řešení, které bude obsahovat minimálně:
- technickou specifikaci nabízených senzorických řešení (technické listy, technická specifikace, prohlášení o shodě
EU, další certifikace atp.),
- specifikaci webového portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení.
Z návrhu technického řešení musí jednoznačně vyplývat splnění všech stanovených zadávacích podmínek.

5. KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následujícím rozsahu:
Splnění základní způsobilosti
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ ve spojení s ust. § 75 odst. 1 ZZVZ.
Tyto doklady lze v nabídce nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může pro tento účel použít čestné
prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy, které bude podepsáno osobou/osobami oprávněnými jednat za
dodavatele.
Splnění profesní způsobilosti
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Tento doklad lze v nabídce nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může pro tento účel použít čestné
prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy, které bude podepsáno osobou/osobami oprávněnými jednat za
dodavatele.
Splnění technické kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění technické kvalifikace, a to předložením:
osvědčení objednatele, které bude obsahovat min. označení objednatele, předmět zakázky, fin. objem zakázky
a termín realizace zakázky, přičemž zakázka musí splňovat níže uvedené parametry.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu zakázku na prodej či pronájem
technologie pro dálkový odečet fakturačních elektroměrů, jejíž součástí byl jejich provoz, a to v minimální
hodnotě celé zakázky 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.
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6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel uvede nabídkovou cenu za 1 měsíc poskytování služby dálkového odečtu pro 1 ks fakturačního
elektroměru. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku bude prováděno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě shodných celkových nabídkových cen bude jako nejvýhodnější považována nabídka, která byla
doručena dříve.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě, než které zadavatel stanovil.

8. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ
Přestože tato výzva vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele nejpozději 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní
nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
9.

ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze podat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele. Nabídky musí být podány nejpozději do 13. 4. 2022
do 10:00 hod. Na nabídku podanou později se pohlíží, jako by nebyla podána.
K podání nabídky je nutná registrace. Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny na adrese:

https://zakazky.operatorict.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
10. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
Zadavatel požaduje, aby každá nabídka obsahovala následující přílohy:
1.

Krycí list nabídky – dodavatel použije přílohu č. 1 této výzvy;

2.

Doklady prokazující splnění kvalifikace;

3.

Návrh technického řešení;

4.

Další dokumenty dle uvážení dodavatele.

Stránka 3 z 4

11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, a to i
bez uvedení důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě.
Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační
průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi
dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této výzvě,
ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky, včetně všech příloh.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude odpovídat podmínkám v této výzvě, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
Je-li nabídka shledána nejasnou nebo neúplnou, může zadavatel při zachování základních zásad zadávacího řízení
vyzvat dodavatele k doplnění nebo vysvětlení nabídky v přiměřené dodatečné lhůtě. Doplněním nelze měnit či
doplňovat nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. Pokud dodavatel
neposkytne v požadovaném termínu doplnění či vysvětlení, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel je oprávněn si ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

12. PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

-

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní a profesní způsobilosti

-

Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy

-

Příloha č. 4 – Technická specifikace

Za zadavatele
V Praze
podepsal Ing.
Ing. Tomáš Digitálně
Tomáš Barczi
Datum: 2022.03.30 14:23:38
Barczi
+02'00'
________________________________________

Operátor ICT, a.s.
Ing. Tomáš Barczi
předseda představenstva

podepsal
Petr Suška, Digitálně
Petr Suška, MSc.
Datum: 2022.03.29
MSc.
15:08:57 +02'00'
________________________________________
Operátor ICT, a.s.
Petr Suška, MSc.
člen představenstva
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