NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2017/164464/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“
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 otevřeném řízení 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. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných mobilních
telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II ZD.
Veřejná zakázka obsahuje:
- hlasové a datové služby prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí –
bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v hlavě II ZD;
- dodávky mobilních zařízení – bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v
hlavě II ZD.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková cena plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem
24 712 761,70 Kč bez DPH.

II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.

III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Celková nabídková cena v Kč bez
DPH

Účastník
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 64949681
Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2808/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 25788001
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336

24 712 761,70

29 915 606,-

41 665 027,75

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
649 49 681

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická
výhodnost nabídky, kdy hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla
dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle
výše uvedeného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
VII.Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Zadavateli není znám žádný poddodavatel dodavatele.

VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.
V Praze dne 8. prosince 2017
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

