
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257042590   Fax: 257042609  
IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 
 

V Praze dne 13. března 2013 
PID: MFCR3XDLUH 
Č. j.: MF- 43961/2013/23-2302/T    

 

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu 
s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) 

 

Referent: Jitka Thámová  

Příloha: 

 

č. 1 - Zadávací dokumentace 

č. 2 - Krycí list nabídky 
 
 

Dial Telecom, a.s 
Křižíkova 36a/237, 
186 00 Praha 8  
 
       V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:  

„Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF – 
v návaznosti na smlouvu č. 332/009-5/2012“ 

 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

1) Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná zakázka „Poskytování služeb KIVS 2013-2017“, 
centralizovaně zadávaná Ministerstvem vnitra na základě usnesení vlády ze dne 28. 
března 2012 č. 385, byla vydáním předběžného opatření ÚOHS pozastavena a 
následně Centrálním zadavatelem zrušena, bylo dne 27. února 2013 přijato usnesení 
vlády č. 138, kterým bylo uloženo zajistit prodloužení stávajících smluvních vztahů 
na datové a hlasové služby KIVS pro období po 28. březnu 2013, na dobu nezbytně 
nutnou (neurčitou) s výpovědní dobou 3 měsíců. Současně bylo doporučeno využít 
ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona jako krajně naléhavý případ a byla udělena 
výjimka z usnesení vlády č.158/2010. 

 
2) Ministerstvo financí vystupuje při zadávání této veřejné zakázky v pozici Centrálního 

zadavatele a zajišťuje nákup komunikačních služeb daných touto veřejnou zakázkou i 
pro Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), Generální ředitelství cel (dále jen 
„GŘC“) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). 
V textu výzvy jsou dále označováni rovněž jako „Pověřující zadavatelé“. Centrální 
zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na účet svůj a účty, 
GFŘ GŘC a ÚZSVM. 

 
3) Předmětem této veřejné zakázky je prodloužení stávající smlouvy na zajištění 

poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby Ministerstva financí (dále 
jen MF nebo Centrální zadavatel) a organizačních složek resortu MF (Pověřující 
zadavatelé). 

  



4) Specifikace požadovaných služeb: 

Připojení prostřednictvím pevné symetrické přípojky IP/MPLS, 
 

5) Základní názvosloví, rámcové technické specifikace, rozsah a parametry 
požadovaných služeb vycházejí ze stávající smlouvy č. 332/009-5/2012 v platném 
znění. 

 

6) V rámci jednání mohou být změněny podmínky plnění veřejné zakázky, které budou 
dohodnuty oproti podmínkám uvedeným v písemné Výzvě k jednání. V rámci jednání 
je podle § 34 odst. 4 zákona Centrální zadavatel oprávněn dohodnout i jiné podmínky 
plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě k jednání či v zadávací 
dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále 
splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona. 

 

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky nezbytné pro zpracování nabídky je 
uvedeno v Příloze č. 1 – Zadávací dokumentace této Výzvy. 

 
II. Doba trvání zakázky, místo dodání a klasifikace předmětu veřejné zakázky 

a) Doba trvání zakázky (lhůta pro dokončení): od 28. března 2013 na dobu neurčitou. 
Centrální zadavatel si vymiňuje, že plnění ze smlouvy může Ministerstvo financí 
ukončit předčasně v souladu s písemnou tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou doručí 
dodavateli. 

b) Místo plnění: Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1, 
organizační složky resortu Ministerstva financí a současně všechny lokality uvedené 
v platné smlouvě. 

c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 72300000-8, 72318000-7, 64216110-7  
 
III. Splnění kvalifikace 

Podle § 51 odst. 3) zákona uchazeči neprokazují v jednacím řízení bez uveřejnění, jde-li 
o případ použití § 23 odst. 4 písm. b) zákona splnění kvalifikace. 
  

IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, požadavek na způsob zpracování 
nabídkové ceny a technická specifikace 
Obchodní a platební podmínky zůstávají v platnosti dle stávající smlouvy.  
 

V. Identifikační údaje Centrálního zadavatele  
      Veřejný zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
       PSČ:   118 10 
       IČ:   00006947 
        DIČ:   CZ00006947 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: 
Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu. 

 
VI. Nebude-li jednání vedeno písemně, pak musí výzva obsahovat místo, den a hodinu 

konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno (§ 34 odst. 2 
písm. d) zákona) 
Jednání s Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042827) se uskuteční po předběžné 
domluvě v místnosti 264 Ministerstva financí, Voctářova 11, Praha 8 dne 15. března 
2013 v 10,00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce 
českém. 

 
 
 
 



VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek  
Termín posledního možného jednání s Ing. Luďkem Novotným je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy na výše uvedeném místě dne 22. března 2013 v 10,00 hodin. 

 
VIII. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob zpracování nabídky   

a)   Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem dodavatele, 
případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, 
nebo zástupcem, je-li právnickou osobou na přední straně označené „Jednací řízení 
bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – „Poskytování datových komunikačních 
služeb pro potřeby resortu MF – v návaznosti na smlouvu č. 332/009-5/2012“ – 
odd. 2302/T“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na 
adrese zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 
P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

b)  Nabídku doručte na adresu Centrálního zadavatele osobně nebo doporučeně poštou 
na základě stanoveného termínu v rámci jednacího řízení. 

c)  Způsob zpracování nabídky:  Součástí nabídky bude krycí list nabídky (Příloha č. 2). 
Do krycího listu nabídky uchazeč uvede výši nabídkové ceny za poskytování služeb 
na dobu 4 let, která bude dále členěna na cenu pro Ministerstvo financí a GFŘ, GŘC, 
ÚZSVM.  
Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona. Text 
čestného prohlášení je uveden na krycím listu nabídky.  

 
IX. Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel je  oprávněn  nebo může zrušit zadávací řízení v souladu s § 84  zákona. 
 

X. Hodnotící kritéria  
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               .....................................…….  
                                                                                              zadavatel                                                             

       Ing. Stanislav Sluka 
   ředitel odboru – Finanční 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

 
(podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 
 

Úvod 

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kontinuálního poskytování datových 
komunikačních služeb pro potřeby Ministerstva financí (dále jen MF nebo Centrální 
zadavatel) a organizačních složek resortu MF (Pověřující zadavatele). 
 
Kontinuálního poskytování datových komunikačních služeb bude dosaženo v souladu 
s usnesením vlády č. 138/2013 ze dne 27. února 2013 prodloužením smluv se stávajícími 
poskytovateli datových komunikačních služeb při možné změně kvalitativních i 
kvantitativních parametrů služeb. 
 
Předmět a rozsah poskytovaných služeb v rámci této veřejné zakázky vychází z rozsahu 
poskytovaných služeb na základě smlouvy č. 332/009-5/2012 v platném znění, přičemž nově 
uzavřený smluvní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Centrální 
zadavatel si vyhrazuje právo vypovědět nejen celou smlouvu, ale i jednotlivé Části Služby. 
 
Při prvním jednání bude mimo jiné předložen návrh dodatku ke stávající smlouvě, který bude 
obsahovat seznam Částí služeb, kterých se prodloužení týká a budou dojednány případné 
kvalitativní a kvantitativní změny Částí služeb, nebo změny výše finančního plnění.  
 
Náležitosti nabídky 

Pro jednotné zpracování nabídky Centrální zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče 
byla řazena v souladu s následujícím členěním: 

 
1. Identifikace uchazeče 

 
2. Krycí list nabídky, obsahující též nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH a v Kč 

vč. DPH (uveden v Příloze č. 2 – Krycí list nabídky této Výzvy)   
 

3. Vlastní nabídka na předmět plnění zahrnující návrh Dodatku smlouvy 
 
Nabídka bude podána v listinné podobě, jejíž přílohou bude CD/DVD disk s elektronickou 
verzí a návrhem Dodatku smlouvy ve formátu .docx. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: „Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby 

resortu MF – prodloužení smlouvy č. 332/009-5/2012“ 
 

2. Základní identifikační údaje 
Uchazeč 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 
3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: 
 

Cena celkem včetně DPH: 

 
 
 
 

  

Všechny níže uvedené ceny musí mít nejvyšší limitní ceny (tj. nejvýše stanovenou cenu): 
Nabídková cena bude dále členěna na cenu za: Kč bez DPH Kč včetně DPH 
a) Ministerstvo financí a GFŘ   
b) GŘC   
b) ÚZSVM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Prohlášení 
Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné. 
Prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší nabídky podle základního 
hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny. 
 

5. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona 
a) 1. Dodavatel překládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele*): Jméno a 
příjmení: ……………………………. 

Jméno a příjmení: …………………………….(v případě potřeby seznam rozšiřte)  
 

2. Dodavatel prohlašuje, že nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů ve smyslu § 68 
odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují*). 

 

b) 1. Dodavatel je akciovou společností a uvádí ve lhůtě pro podání nabídek tento pravdivý seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu*).  
………………………………………………………..…………(v případě potřeby seznam rozšiřte) 

 

2. Dodavatel není akciovou společností*).  
 

c) Dodavatel neuzavřel a ani v budoucnu neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu 
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (Zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 
Datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:  

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  
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