
                                                                                              

 
 

                                                         

 
  

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace 
veřejné zakázky malého rozsahu 

 

„Mobilní telekomunikační služby 2018+“ 
 
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
(dále jen „centrální zadavatel“) rozhodla o změně zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky 
malého rozsahu, jejíž výběrové řízení bylo zahájeno dne 9. ledna 2018, a to tak, jak je uvedeno níže. 
 
V příloze jsou uvedeny opravené návrhy smluv (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky), centrální 
zadavatel upozorňuje dodavatele, aby v nabídkách použili tyto vzory smluv se zapracovanou 
změnou čl. V. odst. 1 smlouvy pro oba zadavatele! 
 
První odstavec čl. 5. Výzvy k podání nabídky se mění takto: 
 

„Předpokládaný termín zahájení plnění: co nejdříve po dni nabytí účinnosti smlouvy a přenosu všech 

telefonních čísel příslušného zadavatele. Smlouvy obou zadavatelů budou uzavřeny bez zbytečného 

odkladu poté, co poskytovatel dotace, z níž bude centrální zadavatel hradit svou cenu plnění dodavateli, 

posoudí postup centrálního zadavatele ve výběrovém řízení jako správný. K tomuto posouzení má dle 

podmínek poskytnutí dotace poskytovatel dotace lhůtu patnáct pracovních dnů ode dne obdržení 

kompletních podkladů o výběrovém řízení od centrálního zadavatele.“  

 

V čl. 3.1 se druhý a třetí odstavec přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky v důsledku výše uvedené změny 
mění takto: 
„Dodavatel ve své nabídce předloží konkrétní návrh postupu přenosu telefonních čísel obou 
zadavatelů od stávajícího mobilního operátora (T-Mobile) včetně termínového harmonogramu tak, 
aby poskytování hlasových a datových služeb mohlo být zahájeno co nejdříve po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy. Realizací přenosu nesmí být v žádném případě zásadně omezen provoz a funkce 
jednotlivých SIM, a to včetně SIM v rámci zaměstnaneckého programu. Veškerá případná omezení 
vyplývající z přenosu čísel uvede dodavatel v jasných a konkrétních bodech ve své nabídce. 

Zadavatel požaduje provedení tohoto přenosu zdarma nebo za poplatek ve výši max. 1,-- Kč bez DPH 
(bude účtován jako poplatek za převedení SIM karty – viz Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky) v co 
možná nejkratší lhůtě po nabytí účinnosti smlouvy.“ 

 

V příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky se v obou návrzích smluv mění čl. V. odst. 1 takto: 

„Plnění předmětu této smlouvy bude realizováno průběžně po dobu 36 měsíců ode dne, kdy operátor sdělí 
písemně nebo elektronicky účastníkovi, že došlo k přenosu všech telefonních čísel a může být zahájeno 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. V případě přenosu telefonních čísel 
od stávajícího poskytovatele telekomunikačních služeb bude operátor postupovat tak, aby poskytování 



                                                                                              

 
 

                                                         

 
  

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou předmětem této smlouvy (tj. hlasové a 
datové služby), mohlo být zahájeno co nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy.“ 

  

Odůvodnění: 
Důvodem výše uvedených změn je povinnost centrálního zadavatele předložit dle podmínek poskytnutí 
dotace svému poskytovateli dotace za účelem posouzení správnosti postupu celou dokumentaci 
výběrového řízení před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, a to ihned po odeslání oznámení o 
výběru dodavatele. 
 
Poskytovatel dotace, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky jako řídící orgán Operačního 
programu Technická pomoc, z něhož je dotace centrálnímu zadavateli poskytována, poskytne vyjádření 
o uvedeném posouzení do patnácti pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů, viz bod B.24 
Přílohy č. 14 pravidel pro žadatele a příjemce – zadávání veřejných zakázek/zakázek – operační program 
Technická pomoc, viz https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-
2020/Dokumenty. 
 
Výzva k podání nabídky umožňuje změnu zadávací dokumentace v  čl. 12., a to ve lhůtě  pro podání 
nabídky. Tato podmínka je splněna, neboť lhůta  pro podání nabídky dosud neuplynula. 
 
Příloha – opravené oba návrhy smluv (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky) 
  
 
V Brně dne 17. ledna 2018 
 
 

Za centrálního zadavatele: 
 
 
 
 
 
 ..................................................... 
 Ing. Artur Zatloukal, 
 ředitel Úřadu Regionální rady 
 regionu soudržnosti Jihovýchod, na základě plné moci 
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