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1. Úvod 
Tato zadávací dokumentace se vztahuje k oznámení otevřeného řízení dle ust. § 27 ZVZ, 
učiněného zadavatelem. 

Identifikační údaje zadavatele:  
Název:                                Česká republika – Český telekomunikační úřad 
Se sídlem:                          Sokolovská 219, Praha 9 
Korespondenční adresa:    Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
IČ:                                      70 10 69 75 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky na služby je vytvoření metodiky výpočtu cen na základě 
dlouhodobých přírůstkových nákladů (včetně modelu LRIC) pro službu ukončení 
volání ve veřejných pevných sítích a spolupráce při jejím zavedení do praxe, která 
bude v souladu s Doporučením Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne     
7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále 
jen „Doporučení 2009/396/ES“). 

Vytvoření metodiky požaduje po státech EU Doporučení 2009/396/ES nejpozději do           
31. 12. 2012. Vytvořená metodika zefektivní dosavadní regulační postupy zejména tím, že 
stanoví jednoznačný postup při výpočtu cen za propojení, včetně metodiky získávání 
ekonomických, provozních a technických podkladů a vstupů pro vlastní výpočet. 
 
Tato veřejná zakázka je součástí projektu podporovaného z Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod názvem „Implementace 
Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o 
regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen 
Českým telekomunikačním úřadem“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00020. 
 
V této souvislosti je dodavatel povinen: 
• Umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, 

provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty); 

• Uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení 
projektu, tj. do 1.1.2024 (lhůta začíná běžet 1. ledna kalendářního roku následujícího 
poté, kdy byla příjemci podpory vyplacena poslední platba); 

• Dodržovat pravidla, která jsou požadována po dodavateli realizujícím zakázku 
podporovanou OP LZZ (např. označování písemných výstupů podle pravidel povinné 
publicity). Příručky s pravidly jsou k dispozici zde http://www.esfcr.cz/07-
13/oplzz/desatero-op-lzz; 

• Dodavatel je s uvedenými povinnostmi srozuměn a předložením své nabídky je 
bezvýhradně akceptuje. 

 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz
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Dílčí postupy a závěry bude dodavatel konzultovat se zástupci ČTÚ a operátorů1) 
prostřednictvím workshopů pořádaných ČTÚ v místě sídla ČTÚ.  
 
Veškeré výstupy a jednání budou v češtině. Případné náklady na tlumočníka a 
překlady výstupů bude hradit dodavatel a jsou již zahrnuty v nabídkové ceně. 
 
V rámci veřejné zakázky budou dodavatelem realizovány tyto základní etapy: 

1. zpracování metodiky LRIC pro kalkulaci ceny v pevných sítích a vytvoření vlastního 
bottom-up nákladového modelu LRIC, 

2. definice vstupů do modelu a metodika jejich sběru, 
3. ověření funkčnosti modelu a navržení optimálních hodnot vstupů, 
4. spolupráce při zavádění modelu do praxe. 

 
Etapa 1: Zpracování metodiky LRIC pro kalkulaci ceny v pevných sítích a vytvoření vlastního 
bottom-up nákladového modelu LRIC 
 
V rámci této etapy bude vytvořena metodika pro kalkulaci přírůstkových nákladů, která bude 
následně promítnuta do matematického modelu. 
 
Modelovaná síť bude založena na dostupných moderních technologiích (NGN), které v 
konečném důsledku přináší úsporu nákladů na potřebné zařízení, vzhledem k tomu, že tato 
zařízení jsou multifunkční a ne úzce specializovaná, jak to bývalo běžné dříve. 
 
Výsledkem etapy 1 bude studie obsahující principy metodiky, včetně objasnění postupů 
výpočtu a  matematický model s popisem jednotlivých kroků. Studie a model se budou týkat 
pevné sítě. Model bude založen na pevné síti efektivního operátora se všemi potřebnými 
síťovými prvky s ohledem na podmínky ČR (demografické, geografické, technické) a bude 
obsahovat funkci optimalizace. 
 
Model bude náklady na ukončení volání počítat na základě odhadovaných dlouhodobých 
přirůstkových nákladů (nákladový model LRIC). Přírůstek bude definován v souladu 
s Doporučením  2009/396/ES.  
 
Ke každému průběžnému kroku požadujeme pracovní jednání. V rámci workshopů se 
budou diskutovat s operátory pouze výstupy, které budou předem předloženy 
zadavateli. Případné připomínky, které bude zadavatel požadovat zapracovat, budou 
dodavateli předány písemně zadavatelem. 
 
V rámci etapy 1 očekáváme následující kroky: 
 

1.   Návrh koncepčního řešení metodiky 
Návrh koncepčního řešení bude vycházet z předchozího rozboru Doporučení 
2009/396/ES a bude obsahovat doporučení, zejména jak definovat efektivního operátora 
(např. technologické řešení sítě, rozsah poskytovaných služeb), jakou zvolit metodu 
odepisování, metodu alokace nepřímých nákladů, jak bude definována kalkulační jednice 
a s jakým obdobím bude model počítat.  

                                                            
1  ) Provozovatel mobilních a pevných sítí elektronických komunikací a poskytovatel služeb 
elektronických komunikací (dále jen „operátor“) 
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2.  Workshop nad výstupy kroku 1. 
3. Dodavatel na základě workshopu navrhne další řešení metodiky. 
4. Předání vytvořené metodiky zadavateli (dále „Výstup VI“2). 
5. Vytvoření návrhu modelu, popisu funkčnosti a uživatelského manuálu (model bude 

zpracován v programu MS Excel). 
6. Workshop nad výstupy kroku 5. 
7. Zapracování připomínek a finalizace modelu a související dokumentace. 
8. Předání finálního modelu a související dokumentace (dále „Výstup VII“). 

 
 
Etapa  2: Definice vstupů do modelu a metodika a jejich sběru 
 
Výsledkem této etapy bude popis s definicemi vstupních proměnných, citlivostní analýzu  
(určení vlivu změny vstupních proměnných na výsledek výpočtu) a stanovení postupu pro 
jejich sběr a výpočet. 
 
V rámci etapy 2 očekáváme tyto kroky: 
 

1. Vytvoření návrhu definic vstupů modelu a vytvoření metodiky jejich sběru a výpočtu. 
2. Workshop nad výsledky kroku 1. 
3. Zapracování připomínek. 
4. Předání finálního dokumentu obsahujícího definice vstupů do modelu a metodiku 

jejich sběru a výpočtu (dále „Výstup VIII“). 
 
Etapa 3: Ověření funkčnosti modelu a navržení optimálních hodnot vstupů 

Výsledkem této etapy bude zpráva o testování modelu a doporučení hodnot vstupních údajů 
na základě benchmarku v rámci evropského trhu. 
 
V rámci této etapy bude ověřena funkčnost modelu ve spolupráci ČTÚ, dodavatele a 
operátorů na trhu. Správně fungující model musí počítat ceny pro efektivního operátora. To 
zahrnuje také naplnění modelu doporučenými hodnotami vstupů efektivního operátora s 
přihlédnutím k technickým a provozním podmínkám provozovatelů pevných sítí 
elektronických komunikací v ČR. 
 
V rámci etapy 3 očekáváme tyto kroky: 

1. Ověření funkčnosti modelu. 
2. Předání zprávy o testování modelu (dále „Výstup IX“). 
3. Navržení optimálních hodnot vstupů. 
4. Workshop na výsledky kroku 3. 
5. Zapracování připomínek. 
6. Předání zprávy obsahující doporučení optimálních hodnot vstupů (dále „Výstup X“). 

 
 
 

                                                            
2 Výstupy jsou zkráceně označeny jako Výstup VI – Výstup X. Toto zkrácené označení koresponduje 
se značením jednotlivých výstupů v projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00020 
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Etapa 4: Spolupráce při zavádění modelu do praxe 
 
Jedná se o poradenství při řešení sporných otázek vyplývajících z aplikace metodiky sběru a 
výpočtu vstupů do modelu, která bude výstupem etapy 2. Spolupráce bude probíhat do 
31. 12. 2012. Tato etapa bude zahájena po převzetí Výstupu VIII a bude v rozsahu 100 hod. 
celkem. 
 
Tato spolupráce bude uhrazena na základě vykázaných skutečně odpracovaných hodin. 
Skutečný objem spolupráce může být nižší než uvedených 100 hod. 
 
Celková cena za spolupráci v předpokládaném rozsahu 100 hod. bude součástí nabídkové 
ceny. 
 
Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV – 713 160 00 - 6 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 10 000 000,- Kč (vč. DPH).  
Uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.  
 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze a jen v případě změny sazby DPH. 

3. Doba plnění veřejné zakázky 
Veřejná zakázka bude uchazečem splněna nejpozději do 31. prosince 2012, přičemž 
uchazeč dodrží veškeré dílčí lhůty pro jednotlivé etapy stanovené zadavatelem.  
 
Jednotlivé etapy budou dodavatelem splněny (bude předán finální Výstup, tak je definován 
v bodě 2) nejpozději do: 
 
Etapa  1: nejpozději do 40 týdnů od data účinnosti smlouvy 
Etapa  2: nejpozději do 44 týdnů od data účinnosti smlouvy 
Etapa  3: nejpozději do 20 týdnů od převzetí3 Výstupu VIII 
Etapa  4: 31. 12. 2012 
 
 

4. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 
 

5. Dodatečné informace 
Uchazeči jsou oprávněni žádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 
Písemné žádosti podávají uchazeči na adresu zadavatele. Žádosti o dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám je možno vznášet písemně na adresu zadavatele, nebo e-mailem 
na adresu podatelna@ctu.cz. 
 
Zadavatel odešle dodatečné informace do 5 dnů od doručení žádosti. Zadavatel uveřejní 
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl 

                                                            
3 Okamžik převzetí je definován v článku V smlouvy o dílo.  

mailto:podatelna@ctu.cz
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neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na internetové adrese 
http://www.ctu.cz/ctu-online/verejne-zakazky.html . 
 

6. Prohlídka místa plnění  
Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná. 
 
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

7.1. Splnění kvalifikace 
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
 
a)  základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 ZVZ, 
b)  profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ , 
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 ZVZ a 
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ. 

 

7.2. Pravost a stáří dokladů 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 
 

7.3. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle 
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části 
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace 
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, 
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.  
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s 
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v 
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než 
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na 
území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého 
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených pod bodem 7.5.1 a),b),f),g) a 
h) je zahraniční dodavatelem povinen prokázat jak ve vztahu v území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.  

 

http://www.ctu.cz/ctu-online/verejne-zakazky.html


 

 

7 

 

 

 

7.4. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve 
lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.5.1. a) až j) 

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.1. b) v tom  rozsahu, v jakém 
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 
požadavky jim stanovené na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
pro plnění veřejné zakázky. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  
 

7.5. Základní kvalifikační předpoklady 
 

7.5.1. Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel:  

 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště;  

 
b)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;  
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c)  který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu;  

 
d)  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů;  

 
e) který není v likvidaci;  
 
f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  
 
g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  
 
h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele; 

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby. 
 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, 
 
l) Který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro 
rozhodování o veřejných zakázkách a 

 
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil 

aktuální seznam akcionářů ve lhůtě pro podání nabídek.  
 

7.5.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 7.4.1. 
předložením 
 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 7.4.1 písm. a) a b)], 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení [odstavec 7.4.1 písm. f)], 
c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení [odstavec 7.4.1 písm. h)], 
d) čestného prohlášení [odstavec 7.4.1 písm. c) až e) a g), i) až l)]. 
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7.6. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci.  

 

7.7. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží: 

• pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě (§ 55 odst. 1 písm. a) ZVZ) nebo 

• pojistný certifikát, ze kterého jednoznačně vyplývá, že dodavatel má uzavřené 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a že pojištění 
zahrnuje zadavatele jako osobu potenciálně oprávněnou k pojistnému plnění. 
Uchazeč zároveň čestným prohlášením potvrdí, že předložený certifikát osvědčuje 
skutečnosti požadované zadavatelem k prokázání Ekonomických a finančních 
předpokladů v článku 7.7. 

Dodavatel splňuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, pokud 

• v pojistné smlouvě (pojistném certifikátu) bude třetí osobou (osobou oprávněnou ve 
vztahu k případnému pojistnému plnění) zadavatel (ČTÚ), popřípadě pojistná 
smlouva musí zahrnovat i zadavatele jako osobu potenciálně oprávněnou k 
pojistnému plnění; 

• Limit pojistného plnění musí zajistit případné plnění z pojistné smlouvy ve prospěch 
zadavatele, a to ve výši předpokládané maximální hodnoty zakázky dle zadávací 
dokumentace. 

7.8. Technické kvalifikační předpoklady 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel splněním kvalifikačního 
předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy předložením seznamu významných 
služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby 
poskytnutí; přílohou musí být 

 
• osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány  

veřejnému zadavateli, nebo  
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě 

než veřejnému zadavateli, nebo  
• čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle druhého 
bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, 

 
a současně podle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ předložením dokladu dokazujícího odbornou 
kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.  
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Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň 
takto: 
 
Uchazeč předloží seznam poskytnutých služeb týkajících se nákladového bottom-up modelu 
LRIC pro ukončení volání v pevné síti. Seznam musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) název a sídlo objednatele, 
b) období kdy byla služba realizována (pokud plnění trvá, pak datum, kdy bylo plnění 

zahájeno a kdy se přepokládá jeho ukončení), 
c) stručný popis řešení, 
d) telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit 

pravdivost informací uvedených v nabídce uchazeče týkajících se prokázání této 
části kvalifikace, 

a jeho přílohou musí být osvědčení (resp. čestné prohlášení) dle bodu 7.8., odstavce 
prvního. 

 
Současně předloží čestné prohlášení obsahující profesní CV osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb.  
Profesní CV musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

-  jméno a příjmení osoby, 
-  označení pozice v řešitelském týmu, 
-  dosažené vzdělání, 
-  celková délka praxe v oboru, 
-  přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, 
-  přehled nejdůležitějších zakázek na realizaci porovnatelného typu služeb na 

jejichž plnění se osoba podílela, včetně uvedení její pozice a odpovědnosti. 
 
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných 
služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že: 

• vytvářel bottom-up model LRIC pro ukončení volání ve veřejných pevných sítích, 
nebo 

•  revidoval bottom-up model LRIC pro ukončení volání ve veřejných pevných sítích, 
který v minulosti vytvořil, 

a doloží osvědčení (resp. čestné prohlášení) dle bodu 7.8., odstavce prvního. 
 
Vytvořením bottom-up modelu LRIC ve veřejných pevných sítích se rozumí kompletní 
vytvoření výpočtového bottom-up nákladového modelu LRIC v rozsahu definovaném v bodě 
2 jako předmět zakázky, s jehož využitím lze provádět výpočet ceny metodou LRIC za 
ukončení volání v pevných sítích. Nejedná se tedy o pouze dílčí spolupráci na tvorbě bottom-
up LRIC modelu (např. pouze ve formě souvisejícího právního poradenství). 
 
Současně minimálně 1 osoba odpovědná za poskytování příslušných služeb (jako člen 
řešitelského týmu) prokáže, že: 

• se podílela na tvorbě bottom-up  modelu LRIC pro ukončení volání ve veřejných 
pevných sítích v celém rozsahu, tj. kompletní vytvoření výpočtového bottom-up 
nákladového modelu LRIC, včetně definice vstupních proměnných.  

            (uvedením v čestném prohlášení obsahující profesní CV), 
 
            a současně  

• má vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru 
(předložením fotokopie diplomu). 
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7.9. Prokázání chybějící kvalifikace subdodavatelem 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace uvedené pod 
bodem 7.1. b) až d) je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele.  
Dodavatel je v tomto případě povinen předložit: 

a) čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek, 

b) výpis z obchodního rejstříku týkající se subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí poměnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 
podle odst. 7.1. b – c této zadávací dokumentace.  

 

8. Obchodní podmínky zadavatele 
Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky (s 
výjimkou ceny a termínů plnění) jsou obsaženy ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu   
č. 1 zadávací dokumentace.  

Podmínky zadavatele stanovené v návrhu smlouvy o dílo nelze měnit a uchazeč je povinen 
je akceptovat. V případě, že podmínky v návrhu smlouvy budou uchazečem změněny, bude 
to důvodem k vyloučení uchazeče na veřejné zakázce. 

 

9. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
9.1. Nabídková cena 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky. Celková cena veřejné zakázky (za všechny 4 etapy) nesmí být vyšší než 
10 000 000 Kč včetně DPH (překročení této výše nabídkové ceny bude důvodem k vyloučení 
uchazeče z dalšího hodnocení). Nabídková cena bude předložena v následujícím členění: 

a) nabídkové ceny v Kč bez DPH za jednotlivé Výstupy VI-X, 

b) DPH za jednotlivé Výstupy VI-X, 

c) nabídkové ceny v Kč vč. DPH za jednotlivé Výstupy VI-X, 

d) nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu spolupráce v rámci Etapy 4, 

e) nabídková cena v Kč bez DPH za 100 hod spolupráce v rámci Etapy 4, 

f) DPH za 100 hod. spolupráce v rámci Etapy 4, 

g) nabídková cena v Kč vč. DPH za 100 hod. spolupráce v rámci Etapy 4, 
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h) nabídková cena za celou zakázku v Kč bez DPH4), 

i) DPH za celou zakázku, 

j) nabídková cena v Kč za celou zakázku vč. DPH. 
 

DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, případně s ohledem na právní předpisy platné v zemi sídla dodavatele. 
DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. 
 
Údaj o nabídkové ceně uchazeč uvede v samostatném prohlášení a současně tento údaj 
zapracuje do návrhu smlouvy o dílo.  
 
Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení 
bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu. Nabídková cena 
musí být uchazečem stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 
Nabídkovou cenu bude možno překročit pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH; 
v případě snížení sazby DPH se naopak cena odpovídajícím způsobem sníží. 
 

9.2. Platební podmínky 
Ceny za jednotlivé Výstupy VI – X budou uhrazeny dodavateli vždy po převzetí a 
odsouhlasení jednotlivých Výstupů zadavatelem. Zadavatel potvrdí převzetí Výstupu, 
písemným prohlášením (předávací protokol), a to nejpozději do 21 dnů ode dne předání 
Výstupu.  
 
Cena za spolupráci v rámci Etapy 4 bude uhrazena dodavateli vždy po splnění daného 
požadavku na základě výkazu odpracovaných hodin5. Dodavatel je nabídkovou hodinovou 
sazbou vázán minimálně v rozsahu 100 hod.  
 
Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta.  
 
Platební podmínky dále viz příloha č. 1 – Smlouva o dílo, bod VII – Cena a platební 
podmínky. 
 

10. Kritérium hodnocení nabídek 
Jediným kritériem, podle kterého se jednotlivé nabídky budou hodnotit, je nabídková cena. 
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 

11. Návrh smlouvy  
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy o dílo, který bude odpovídat 
vzoru smlouvy, tvořícímu přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Návrh smlouvy předloží 

 
4 ) Nabídková cena za celou zakázku bude součtem nabídkových cen za Výstup VI-X a za 100 hod. 
spolupráce v rámci Etapy 4.  

5 Úhrada bude probíhat v souladu s článkem VII odst. 3 smlouvy o dílo. 
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uchazeč ve třech vyhotoveních. Do návrhu smlouvy uchazeč doplní, kromě nabídkových cen 
za jednotlivé etapy, termíny plnění jednotlivých výstupů (čl. II, příloha č. 1 – Smlouva o dílo).  

Konečné termíny pro plnění jednotlivých etap jsou uvedeny pod bodem 3 této zadávací 
dokumentace. Nerespektování konečných termínů pro plnění jednotlivých etap dle 
harmonogramu v bodě 3 v návrhu termínů plnění v článku II smlouvy o dílo bude důvodem 
k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.  

 

12. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta dle ust. § 43 zákona 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

13. Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze podat nabídku 
Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky nejpozději 
do 17. ledna 2011 do 16.30 hodin na adresu sídla zadavatele, a to v řádně uzavřené obálce 
označené nápisem „NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky.  
 
Nabídku je možné odevzdat osobně na adrese síla zadavatele v pracovní době podatelny, tj. 
 
Po, St.: 7.45 – 17 hod. 
Út, Čt:  7.45 – 16.15 hod. 
Pá:       7.45 – 14:45 hod. 
 
Nabídku je možné zaslat i doporučenou zásilkou označenou výše uvedeným způsobem 
na korespondenční adresu zadavatele. Zásilka musí být doručena nejpozději do konce lhůty 
pro podání nabídek, na datum odeslání nebude brán ohled. 
 
Nabídku není možné podat elektronicky. 
 

14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 
Obálky s nabídkami budou otevírány dne 18. ledna 2011 v 10 hodin v sídle zadavatele.  

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni uchazeči, kteří 
podali nabídku řádně a ve lhůtě k podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho 
uchazeče. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat a průkazem totožnosti. 

 

15. Další podmínky a práva zadavatele 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští dílčí řešení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
a) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce, 
b) umožnit uchazečům do konce lhůty pro podávání nabídek zpětvzetí jejich nabídky, 
c) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazeči nabídku, 
d) zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených § 84 ZVZ. 
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16. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek 
Nabídka uchazeče musí být zpracována podle jednotné závazné osnovy. Součástí nabídky 
uchazeče musí být vyjádření nebo doložení požadovaných podkladů ke všem 
uvedeným bodům osnovy ve stanoveném pořadí: 
a) úvodní list nabídky – identifikační údaje o uchazeči, 
b) prohlášení o nabídkové ceně zpracované v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace,  
c) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, 
d) návrh smlouvy  o dílo, 
e) kontaktní údaje na osobu, která je oprávněná za uchazeče jednat (jméno, telefon, e-mail, 

poštovní adresa pro doručování).  
 
Nabídku, zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací (a to včetně požadovaného 
řazení) je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, a to 
v jednom originále a v jedné kopii.  
 
Podání nabídky elektronickými prostředky zadavatel nepřipouští. Ostatní úkony, kromě 
podání nabídky, lze (za splnění všech podmínek) činit elektronicky. 
 
Originál nabídky bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie nabídky bude výrazně 
označena jako „KOPIE“. Originály, resp. úředně ověřené kopie příslušných dokladů (tam, 
kde je originál či úředně ověřená kopie požadována), předloží uchazeč ve vyhotovení 
nabídky označeném jako „ORIGINÁL“. Ve vyhotovení nabídky s označením „KOPIE“ postačí 
neověřené kopie příslušných dokladů. 
 
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Číslování listů a 
řazení jednotlivých dokladů musí být ve všech vyhotoveních nabídky totožné.  
 
Všechny listy nabídek musí být pevně spojeny, s výjimkou trojího vyhotovení návrhu smlouvy 
o dílo.  
 
Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K veškerým listinám, které nejsou 
v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Toto neplatí 
pro listiny ve slovenském jazyce.  
 
Uchazeč je povinen podepsat následující dokumenty, které budou tvořit jeho nabídku: úvodní 
list nabídky, veškerá prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, na kterých je podpis 
uchazeče výslovně požadován zadávací dokumentací nebo zákonem. Uchazeč je povinen 
všechny písemné právní úkony činěné v souvislosti s podáním nabídky učinit způsobem 
stanoveným obecně závaznými předpisy.  
 
 
 
 
 
 
 



lit evropský
soelálnl

~ fond v CR EVROPSKÁ UNIE

PJe OPER~CNr PROGRAM •

:a: L1DSKEZDROJE ~n A ZAMESTNANOST Cesky telekomunikocní ulod

PODPORUJEME

VAŠi BUDOUCNOST

www.esfcr.cz

17. Prílohy zadávací dokumentace

Príloha C. 1 - Smlouva o dílo

V Praze dne I~listopadu 2010

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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