Výzva k předběžné tržní konzultaci
Vážení,
jako odbornou osobu v oblasti poskytování telekomunikačních služeb a ve vazbě na
připravované zadávací řízení na poskytování mobilních hlasových a datových služeb, zadávané
zadavatelem, statutárním městem Brnem (dále jen „veřejná zakázka“ a „Zadavatel“), Vás ve
smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), zdvořile vyzýváme k předběžné tržní konzultaci.
Předmětem veřejné zakázky má být poskytování mobilních, hlasových a datových služeb,
včetně zajištění všech činností souvisejících s poskytováním těchto služeb pro Zadavatele (dále
jen „Služby“). Na základě veřejné zakázky Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem rámcovou
smlouvu dle § 131 ZZVZ. Následné poskytování Služeb bude probíhat na základě dílčích
účastnických smluv uzavřených dle rámcové dohody jako výsledek dílčích veřejných zakázek.
Realizace dílčích veřejných zakázek (účastnických smluv) bude probíhat na základě výzev
Zadavatele podle jeho aktuálních potřeb. Přičemž celkově se bude soutěžit o poskytování
Služeb pro garantované minimální množství cca 500 SIM karet.
Prostřednictvím níže uvedených otázek Zadavatel ověřuje předběžný zájem potenciálních
dodavatelů a rekognoskuje okolnosti rozhodné pro rozhodnutí potenciálních dodavatelů, zda
se zadávacího řízení hodlají zúčastnit. Zadavatel předpokládá, že zadávací řízení bude zahájeno
v prvním kvartálu roku 2020. Proto pro účely verifikace podmínek na trhu a zvážení vhodného
nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky zdvořile prosíme o Vaše vyjádření
k následujícím otázkám:
1)

Jaké podstatné skutečnosti (smluvní podmínky, podmínky kvalifikace, podmínky
hodnocení apod.) podle Vašeho názoru ovlivňují rozhodnutí dodavatele účastnit se
zadávacího řízení na poskytování mobilních hlasových a datových služeb? Prosíme o
uvedení jak negativních, tak pozitivních okolností a skutečností.

2)

Jakým způsobem je podle Vašeho názoru vhodné strukturovat požadavek na stanovení
nabídkové ceny za mobilní hlasové a datové služby? Jaké další případné skutečnosti je
třeba při volbě struktury nabídkové ceny zvažovat?

3)

Zadavatel předpokládá využití elektronické aukce. Je z Vašeho pohledu vhodné využít
pro hodnocení nabídkové ceny aukci? Pokud ne, prosíme o odůvodnění.

4)

Pokud upřednostňujete hodnocení kvality služeb, vedle hodnocení nabídkové ceny,
jaká vhodná hodnotící kritéria kvality můžete doporučit?

Zadavatel předpokládá, že výsledky předběžné tržní konzultace budou tvořit rámec pro
přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky.
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V případě, že na základě obdržených odpovědí a doporučení vznikne potřeba dalšího
upřesnění či vysvětlení poskytnutých informací, Zadavatel zváží pokračování v předběžných
tržních konzultacích i např. formou osobního jednání se zástupci účastníků předběžné tržní
konzultace tak, aby mohl řádně připravit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Zadavatel pro účely této předběžné tržní konzultace přikládá k této výzvě přehled mobilních a
datových služeb, které by měly být předmětem plnění veřejné zakázky. Zároveň Zadavatel
v podrobnostech předpokládaných podmínek plnění veřejné zakázky odkazuje na předchozí
zrušené
zadávací
řízení
veřejné
zakázky,
dostupné
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM99944000/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu99944000/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-61375820099943998/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-613758200-99943998

na:

Předem děkujeme za Vaši odpověď, a to, je-li možné, nejpozději do 28. února 2020, na
emailovou adresu vz@mt-legal.com, přičemž Zadavatel je připraven reagovat i na případné
průběžné dotazy.

Mgr. David Mareš, Ph.D.
Digitální podpis:
14.02.2020
13:27

V Brně dne 14. února 2020

Statutární město Brno
v právním zastoupení
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Přílohy:
Přehled mobilních a datových služeb

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1, 602 00, Brno
Jugoslávská 620/29, 120 00, Praha 2
T +420 542 210 351
T +420 222 866 555
E info@mt-legal.com
E info@mt-legal.com
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, sp. zn. C 60014

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
T +420 596 629 503
E info@mt-legal.com Bankovní spojení

IČO 283 05 043
DIČ CZ 283 05 043
1002755137/2700

