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Výzva k podání nabídky  
 
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš, jako zadavatel, Vás 
vyzývá ve smyslu § 18 odst. 3) způsobem dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku na služby  malého rozsahu 

 
1) Název zakázky  

„Pevné hlasové služby pro M ěsto Velká Bíteš“ 
 
2) Vymezení pln ění veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytování 
telekomunikačních služeb telefonního operátora. Podrobnější vymezení veřejné zakázky je 
specifikováno v příloze č.2 Technická specifikace a podmínky. 
 
3) Doba pln ění veřejné zakázky  

Doba plnění je 24 měsíců od podpisu smlouvy.  
 
4) Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše nabídkové ceny. Kritériem hodnocení je nejnižší 
nabídková cena včetně DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny. 
Popis kritérií: 
1. Celková nabídková cena včetně DPH za požadované telekomunikační služby 
 
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  

Nabídková cena bude stanovena pro daný rozsah plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu plnění 
veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Fakturace je možná nejčastěji 1x za měsíc. 
 
6) Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky  podat a místo a termín otevírání obálek  

Nabídky uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu : Město Velká Bíteš, 
Masarykovo nám ěstí 87, 595 01  Velká Bíteš. 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 5. března 2015 do 08.00 hodin . Za okamžik převzetí 
nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
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Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. března 2015 od 08.00 hodin v zasedací 
místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš za 
přítomnosti uchazečů.  
 
7) Informace o výsledku ve řejné zakázky  

Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně. 
 
8) Seznámení se s podmínkami ve řejné zakázky a kontaktní osoby  

Uchazeč má možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky 
před podáním nabídky.  
Kontaktní osobou ve věcech technických a smluvních je Bc. Tomáš Zedník, � 566 789 120, mobil 
725 001 091, e-mail: tomas.zednik@vbites.cz,  ve věcech organizace veřejné zakázky je Ing. 
Pavel Bednář, � 566 789 133, mobil 728 234 629, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz. 
 
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky  

Nabídka bude obsahovat: 
• Vyplněný krycí list nabídky (příloha č.3) 
• Podepsané čestné prohlášení (příloha č.4) 
• Vyplněnou přílohu č.1 Cenová nabídka 
• Návrh smlouvy (vlastní) – musí obsahovat veškeré podmínky a požadavky uvedené v příloze 

č.2 Technická specifikace a podmínky. Nedodržení podmínek a požadavků této přílohy může 
být důvodem k vyloučení. 

• Osvědčení o provozování telekomunikačních služeb 
Nabídka podaná v písemné podobě musí být podána v uzavřené obálce zřetelně označené 
„NEOTEVÍRAT! Ve řejná zakázka – pevné telefony 2015“. Na obálce bude dále uvedena adresa 
uchazeče.  
 
10) Práva zadavatele  

Zadavatel si vyhrazuje právo : 
• Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 
• Nevracet předložené nabídky 
• Zadavatel má právo vyloučit uchazeče, který nesplňuje zadávací podmínky  

 

 

 

 

 

 

   …………………………………. 
           Ing. Milan Vl ček  
    starosta m ěsta Velká Bíteš 
  
 
Přílohy : - příloha č. 1 Cenová nabídka  

- příloha č. 2 Technická specifikace a podmínky 
 - příloha č. 3 Krycí list nabídky  
               - příloha č. 4 Čestné prohlášení 


