MĚSTO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

VZ MALÉHO ROZSAHU
„Telekomunikační služby
pro město Jilemnice“

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem

„Telekomunikační služby pro město Jilemnice“

Zadanou výzvou ze dne 29. 04. 2019 a zveřejněnou na:



profilu
zadavatele:
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef684882e8b8ae2/zakazka/P19V00000009
webových stránkách města: http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/telekomunikacni-sluzbypro-mesto-jilemnice-151.html

Na základě dotazů uchazeče poskytuje zadavatel MĚSTO JILEMNICE tyto doplňující informace:
DOTAZ č. 1
Zadavatel požaduje v detailním vymezení předmětu veřejné zakázky telefonování z mobilních čísel na fixní linky
zdarma, nicméně fixní linky nejsou předmětem veřejné zakázky a tedy tuto službu může poskytovat pouze
stávající poskytovatel. Tento požadavek je tak v rozporu se zásadou diskriminace dle § 6 Zákona o zadávání
veřejných zakázek. Uchazeč tedy žádá o vypuštění tohoto požadavku ze zadávací dokumentace, tak aby byly
podmínky zadávací dokumentace pro možné uchazeče shodné.
DOTAZ č. 2
Zadavatel požaduje v doplňkových službách a administrativních úkonech požadavek na zajištění roamingových
služeb za stejných podmínek jako v ČR. Uchazeč k tomuto uvádí, že požadavek na zajištění roamingu
v celosvětovém měřítku není požadavkem standardním, a proto by se v tomto případě cena této služby promítla
do požadovaného tarifu. Uchazeč tedy žádá o informaci, zda se skutečně jedná o roaming celosvětový či zda se
jedná pouze o země Evropské unie, které jsou dle nařízení Evropské komise o roamingové regulaci zahrnuty do
tarifů standardně.

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace (viz. Příloha č. 3 – Technická specifikace služeb) telefonování z
mobilních čísel na ostatní fixní linky zadavatele zdarma. Jedná se o služby ve směru ze soutěžené mobilní sítě a
ne zpět. Tento požadavek není v rozporu se zásadou diskriminace. Zadavatel trvá na splnění tohoto požadavku,
který je pochopitelný a realizovatelný.
ODPOVĚĎ č. 2
Zadavatel požaduje zajištění roamingových služeb za stejných podmínek jako v ČR v rámci zemí Evropské unie,
nicméně uchazeč může samozřejmě nabídnout lepší podmínky.

Toto upřesnění zadávacích podmínek není důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Jilemnici dne 10. 05. 2019

