NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č.j.: 2019/046271/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Pevné telekomunikační služby – nové služby pro 6 míst plnění“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření poskytování služby IP Komplet pro místa
plnění na Praze 1 a Praze 5 a dále v Hradci Králové, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Individuální pravidelné měsíční ceny za číselnou provolbu u služby IP komplet byly
dohodou smluvních stran stanoveny takto:
Popis
Provolba 100 čísel
Provolba 1000 čísel
Provolba 10000 čísel

Cena
cena je zahrnuta v ceně za provoz
cena je zahrnuta v ceně za provoz
cena je zahrnuta v ceně za provoz

Individuální pravidelné měsíční ceny za přístupový okruh a koncové zařízení u služby
IP komplet byly dohodou smluvních stran stanoveny takto:
Popis
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
na Praze 1
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
na Praze 5
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
v Hradci Králové
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
v Brně
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
v Ostravě
Pravidelná měsíční cena za přístupový
okruh a koncové zařízení pro lokalitu
v Ústí nad Labem

Cena
0,-

0,-

1.265,-

1.265,-

1.265,-

1.265,-

Individuální výši cen za provoz vybraných typů hovorů služby IP komplet stanovily
smluvní strany ve výši plně odpovídající smlouvě o poskytování pevných
telekomunikačních služeb, ev. č. ČNB 92-283-17, která byla uzavřena s dodavatelem
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681
(dále jen „smlouva ev. č. ČNB 92-283-17“) na základě zadávacího řízení veřejné
zakázky „Poskytování pevných telekomunikačních služeb“ dne 27. 03. 2018, takto:
Špička
Mimo špičku
Popis
(Kč za min.)
(Kč za min.)
Místní a meziměstské (PABX do pevné sítě)
0,27
0,27
Mobilní hovory do sítě T-Mobile (PABX do
0,53
0,53
mobilní sítě T-Mobile)
Mobilní hovory do ostatních sítí v ČR (PABX do
0,53
0,53
ostatních mobilních sítí v ČR)
Hovory do neveřejných sítí
0,30
0,30
Ostatní vnitrostátní hovory *
1,40
1,40
Mezinárodní hovory – země v EU
0,95
0,95
Mezinárodní hovory – země Evropy mimo EU
5,95
5,95
Mezinárodní hovory – USA, Kanada a Švýcarsko
0,95
0,95
Mezinárodní hovory – ostatní svět
15,00
15,00
* Ostatní hovorné zahrnuje sítě s protokolem IP (začínající číslem 910), informace o telefonních číslech v ČR (1180),
komerční služby (141xx a 14xxx), přesný čas (14112), nekomerční služby (čísla 12xxx) a služby se sdílenými
náklady – bílé a modré linky (začínající čísly 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855, 840, 841, 847, 848 a 849).

S cenami za provoz ostatních typů hovorů služby IP komplet (neuvedených v této
tabulce) se smluvní strany odkázaly do přílohy č. 6 smlouvy ev. č. ČNB 92-283-17,

.

která byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování
pevných telekomunikačních služeb“ dne 27. 03. 2018.
Smluvní strany si sjednaly, že všechny ve smlouvě uvedené ceny jsou uváděny
bez DPH.
II. Použitý druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění dle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
III. Označení účastníků zadávacího řízení:

Účastník
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 64949681
IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
V. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
akciová společnost
64949681

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění
a do zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla podána pouze nabídka výše
uvedeného dodavatele, nebylo provedeno hodnocení této nabídky. V souladu s § 123
zákona zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele, který splnil veškeré podmínky
účasti v zadávacím řízení.
VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření poskytování služby IP Komplet pro místa
plnění na Praze 1 a Praze 5 a dále v Hradci Králové, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.
Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100
odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky
vedené pod názvem „Poskytování pevných telekomunikačních služeb“, jenž byla

zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne
03. 11. 2017 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky Z2017-031143 (dále jen
„původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 27. 03. 2018 s
vybraným dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, IČO: 64949681 Smlouvu o poskytování pevných telekomunikačních služeb
(dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány potřeby
zadavatele k čerpání nové služby pevných telekomunikací (rozšíření čerpání
stávajícího na nová místa plnění), která je v portfoliu služeb dodavatele. V souladu s
citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky
bude zakázka zadána dodavateli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4, IČO: 64949681.
Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění
ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
VIII. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Dodavatel bude plnit bez poddodavatelů.
IX. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
X. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné
zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
V Praze dne 25. dubna 2019

Ing. Zdeněk Virius.
ředitel sekce správní

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

