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Věc: Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Dodávka mobilních radiosta-

nic 

Vážení, 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 250 13 891, se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad 

Labem (dále jen „DPMÚL“), vyzývá zájemce k podání nabídek do soutěže o nejvhodnější nabídku na plnění 

zakázky „Dodávka mobilních radiostanic“ (dále také „zakázka“), která je podlimitní veřejnou zakázkou na 

dodávky ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“).  

1. Předmět výzvy 

DPMUL má zájem uzavřít s vybraným zájemcem (dodavatelem) smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka 

nového komunikačního systému umožňující hlasový i datový přenos na území statutárního města Ústí nad 

Labem, centrální řízení komunikačního systému včetně zaznamenávání událostí informačního a komunikač-

ního systému, jeho uživatelů a administrátorů.  

Infrastruktura rádiové sítě bude integrována do komunikačního systému, který používá Městská policie Ústí 

nad Labem. 

Komunikační systém Městské Policie Ústí nad Labem využívá technologii MOTOTRBO Capacity Plus Single-

Site, jejímž výrobcem je Motorola Solutions a dispečerský systém Trbonet. 

Rozšíření stávající technologie rádiové sítě, provozované Městskou policí Ústí nad Labem, musí z pohledu 

kapacity umožnit instalovat dostatečný počet fyzických rádiových kanálů (převaděčů) pro účely hovorových 

relací a současně zajistit přenos informací GPS na čtyřech datových kanálech. Celková kapacita systému musí 

být dostatečná, aby neomezila stávající provoz Městské policie Ústí nad Labem. Implementace do aplikace 

Trbonet musí zajistit oddělený provoz obou uživatelů (Městské policie Ústí nad Labem a DPMÚL). 

Nabízená rádiová zařízení musí technicky odpovídat požadavkům na vysílací rádiová zařízení, tak aby bylo 

možné tato zařízení provozovat v České republice včetně oblastí, kde jsou kmitočty mezinárodně koordinovány 

se sousedními státy.  

Uveřejněno na www.dpmul.cz 
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Předmětem dodávky bude:  

• zajištění legislativního rámce pro provoz rádiové sítě a potřebné změny individuálního oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby a pevné služby, 

• rozšíření infrastruktury, 

o dodávka všech potřebných komponent rádiového systému (zejména retranslačních sta-

nic),  

o dodávka antén včetně anténních svodů, 

o instalace všech komponent a částí na stanovištích tak, aby byl systém plně funkční a 

v souladu se všemi předpisy, 

o všechny potřebné licence pro software nebo firmware pro zapojení rádiových kompo-

nentů, 

• rozšíření dispečerské aplikace, 

o upgrade dispečerské aplikace trbonet, 

o instalace potřebných licencí, 

o rádiová síť musí umožnit provoz až 200 uživatelů, 

o vytvoření uživatelského prostředí pro DPMÚL, 

• dodávka základnových radiostanic v počtu 1 ks, 

• dodávka vozidlových radiostanic v počtu 134 ks, včetně vzorové montáže na každý typ vozidla, 

• dodávka přenosných (ručních) radiostanic v počtu 6 ks, 

• zprovoznění rádiové sítě jako celku. 

Rádiová síť bude realizována na bázi digitální rádiové technologie splňující standard DMR ETSI TS 102 361 

pro rádiovou část. Rádiová síť bude využívat pro provoz standardu DMR ETSI TS 102 361 - specifikace DMR 

Tier II, licencované kmitočty ve frekvenčním pásmu UHF. 

Zařízení provozovaná ve vozidlech splňovat podmínky pro určená technická zařízení podle zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby je bylo možné používat na trolejbusové dráze 

v Ústí nad Labem. 

S touto výzvou se DPMÚL obrací na možné dodavatele, mezi jejichž nabídkami má v úmyslu uskutečnit výběr 

nejvhodnější nabídky podle dále stanovených pravidel. Tato výzva je zveřejněna a veřejná soutěž je tak 
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přístupná všem zájemcům bez ohledu na to, zda jim tato výzva byla zaslána nebo se o ní dozvěděli v dů-

sledku jejího zveřejnění. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 6.500.000 Kč bez DPH. 

Uvedená předpokládaná hodnota dodávek nepředstavuje maximální přípustnou nabídkovou cenu. Zadava-

tel si však vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která pro něj bude ekonomicky nepřijatelná.  

V souladu s ustanovením § 158 odst. 1 ZZVZ není touto výzvou zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ. 

DPMUL bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat zejména v souladu s pravidly stanovenými touto 

výzvou a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o veřejné soutěži.  

2. Obchodní podmínky 

Předmětem zakázky je dodávka vozidlových, základnových a kapesních radiostanic. 

Obchodní podmínky veřejné soutěže jsou dány závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu D k této vý-

zvě. Návrh smlouvy nemůže být zájemci měněn ani jinak upravován s výjimkou míst, jejichž doplnění se 

v návrhu výslovně předpokládá (vyznačených zeleně). 

3. Kvalifikační předpoklady 

K hodnocení budou přijaty pouze takové nabídky, které budou obsahovat doklady prokazující splnění kvali-

fikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady splní zájemce, který předloží: 

1) čestné prohlášení zájemce, že splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 74 odst. 1 

až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“); 

2) výpis zájemce z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán; 

3) doklad o oprávnění zájemce k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídají-

cím předmětu této veřejné soutěže, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 

v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

4) seznam tří srovnatelných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 5 let; k prokázání této 

kvalifikace se rozumí dodávky digitální rádiové sítě realizované technologií Mototrbo, Capacity 

Plus, přičemž dodávka byla v celkovém finančním objemu alespoň 2.000.000,- Kč bez DPH, a 

dispečerského systému Trbonet pro tuto digitální rádiovou síť sloužící pro řízení hlasové komuni-

kace dispečera s radiostanicemi, který využívá přímé připojení prostřednictvím transportní vrstvy 

využívající standardní protokolovou sadu IP k infrastruktuře digitální rádiové sítě pro realizaci hla-

sové komunikace dispečera. 

Dokumenty předkládané k prokázání kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prostých kopiích.  

Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce. 
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4. Podání nabídek 

Zájemci předloží nabídky v uzavřených obálkách opatřených kontaktní adresou zájemce a nápisem „Do-

dávka mobilních radiostanic“.  

Všechny části nabídky, není-li stanoveno jinak, musí být pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné 

manipulaci s nabídkou. Doporučuje se listy nabídky pevně spojit svázáním a očíslovat. Součástí nabídky 

může být (nepovinně) prohlášení o celkovém počtu listů a stran v nabídce. 

Nabídka bude opatřena krycím listem, ve kterém zájemce uvede své jméno či název, datum narození či 

identifikační číslo a adresu svého pobytu či sídla a jméno, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby. Dále krycí 

list bude obsahovat prohlášení zájemce, že podává nabídku na základě této výzvy, že se seznámil se 

všemi podmínkami plnění zakázky, že tyto přijímá, že údaje a podklady obsažené v nabídce jsou pravdivé, 

úplné a odpovídají skutečnosti. 

Na krycím listu nabídky bude uvedena celková cena za dodávku radiostanic dle technické specifikace, která 

tvoří přílohu E této výzvy. 

Součástí nabídky budou dále dokumenty předkládané k prokázání kvalifikačních předpokladů a doplněný ná-

vrh kupní smlouvy, jenž bude podepsán zájemcem nebo jeho oprávněným zástupcem jako dodavatelem. 

V jednom vyhotovení bude doplněný návrh smlouvy pevně spojen s ostatními částmi nabídky. Ve dvou dalších 

vyhotoveních bude doplněný návrh smlouvy volně přiložen samostatně tak, aby tato vyhotovení mohl DPMÚL 

od nabídky snadno oddělit a využít k případnému podpisu a zaslání smlouvy nazpět vybranému zájemci. 

Nebude-li zájemce jednat osobně a nebude-li oprávnění osoby jednající za zájemce vyplývat z veřejného 

rejstříku, bude součástí nabídky plná moc, pověření nebo jiný dokument prokazující oprávnění osoby jedna-

jící za zájemce. 

Svou kompletní nabídku zájemce předloží rovněž v elektronické podobě na datovém nosiči jako je CD nebo 

DVD. Součástí této elektronické podoby nabídky bude zejména doplněný návrh smlouvy v otevřeném for-

mátu .docx, a to pro potřeby kontroly nabídky, doplnění příloh smlouvy a zveřejnění smlouvy v Registru 

smluv. V případě rozporu mezi nabídkou v listinné a elektronické podobě je rozhodná listinná podoba na-

bídky. 

Pro přehlednost rekapitulujeme dle výše uvedeného popisu požadovanou skladbu nabídky: 

(a) Krycí list; 

(b) Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů; 

(c) Doplněný návrh smlouvy (1× pevně, 2× volně a na datovém nosiči v .docx); 

(d) Ostatní dokumenty, jsou-li požadovány (zejména plná moc); 

(e) Prohlášení o celkovém počtu listů a stran v nabídce (nepovinně). 

Doporučuje se použít pro součásti nabídky vzory obsažené v přílohách této výzvy, tj. vzor krycího listu 

(příloha A), čestného prohlášení (příloha B) a seznamu významných dodávek (příloha C).  
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Každý zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Variantní nabídky nejsou připuštěny. 

Nabídku lze podat pouze na zakázku jako celek. Podání nabídky na část zakázky není připuštěno. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 30. 12. 2022, 10:00 hod., do kdy nejpozději musí být nabídky 

doručeny na doručovací adresu DPMÚL, tj. Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. Včas doručené obálky 

budou otevřeny 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pozdě doručené nabídky nebudou ote-

vřeny ani hodnoceny a budou vráceny zájemcům. 

Zájemci jsou vázáni svými nabídkami po dobu 2 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. V této 

lhůtě DPMÚL odešle zájemcům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a o odmítnutí ostatních nabídek. 

5. Posouzení nabídek 

DPMÚL posoudí nabídky zájemců z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků DPMÚL uvedených 

v podmínkách veřejné soutěže zahájené touto výzvou a z hlediska toho, zda zájemce nepodal nabídku nepři-

jatelnou pro rozpor s právními předpisy. 

DPMÚL si vyhrazuje právo posoudit, zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky. 

DPMÚL je oprávněn vyřadit z hodnocení ty nabídky, které nesplní zákonné požadavky, požadavky DPMÚL 

uvedené v zadávacích podmínkách, které budou nepřijatelné pro rozpor s právními předpisy, případně bu-

dou obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

Vyřazení nabídky z hodnocení nemusí předcházet výzva DPMÚL k objasnění nabídky, avšak v zájmu trans-

parentnosti DPMÚL takovou výzvu zpravidla učiní a poskytne zájemci prostor k objasnění jeho nabídky. Ob-

jasněním nabídky však nesmí být nabídka měněna. 

6. Hodnocení nabídek 

DPMÚL je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, a to na základě kritéria nejnižší nabídkové 

ceny, která bude výsledkem oceněného rozpočtu, který tvoří Přílohu F této výzvy. 

Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější nabídka je na-

bídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. 

7. Společná ustanovení 

Tato výzva a veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku vyhlášená na jejím základě se řídí úpravou § 1772 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

Touto výzvou se nezahajuje zadávací řízení podle ZZVZ, kterým se postup DPMÚL v tomto případě neřídí. Po-

řízení dodávek mobilních radiostanic je s ohledem na svou předpokládanou hodnotu ve výši 6.500.000,- Kč 

bez DPH podlimitní veřejnou zakázkou na dodávky, kterou nemusí sektorový zadavatel zadávat v řízení podle 

ZZVZ, neboť finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v případě sektorové veřejné za-

kázky činí podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., v účinném znění, částku 11.247.000,- Kč.  
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DPMÚL je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ. V případě chybějící právní úpravy občanského 

zákoníku si DPMÚL vyhrazuje právo postupovat přiměřeně podle ZZVZ. DPMÚL výslovně upozorňuje zájemce, 

že je jeho záměrem zadat zakázku mimo jiné v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpověd-

ného zadávání. 

DPMÚL si vyhrazuje oprávnění podmínky stanovené touto výzvou měnit nebo soutěž zahájenou na základě 

této výzvy zrušit. V případě změny podmínek stanovených touto výzvou DPMÚL zpravidla přiměřeně pro-

dlouží lhůtu k podání nabídek, bude-li to s ohledem na povahu změny nezbytné. 

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži, a to ani v případě, pokud 

budou podmínky soutěže změněny, nebo bude soutěž zrušena. 

DPMÚL je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky. DPMÚL vyrozumí bez zbytečného odkladu 

po ukončení soutěže zájemce, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl. Za odmítnutí nabídky se 

považuje rovněž oznámení, že některá z ostatních nabídek byla vybrána jako nejvhodnější. 

8. Zástupce zadavatele 

Za DPMÚL je veškerá právní jednání související s veřejnou soutěží vyhlášenou touto výzvou s výjimkou podpisu 

kupní smlouvy oprávněn činit Ing. Jakub Kolář, provozně technický náměstek výkonné ředitelky, e-mail: ko-

lar@dpmul.cz, tel. 475 668 025. 

Podpis kupní smlouvy na základě veřejné soutěže vyhlášené touto výzvou bude proveden v souladu s pravidly 

zastupování společnosti vyplývajícími ze stanov DPMÚL.  

9. Dodatečné informace 

S žádostmi o dodatečné informace se zájemci mohou obracet písemně na Ing. Jakuba Koláře, provozně-

technického náměstka výkonného ředitele, e-mail: kolar@dpmul.cz. 

Žádost postačí zaslat prostým e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu. 

Dodatečné informace budou zasílány všem zájemcům, kteří budou DPMÚL v době vyřizování žádosti známi, 

a budou uveřejněny stejným způsobem jako tato výzva. 

10. Přílohy 

Přílohou a nedílnou součástí této výzvy jsou následující dokumenty: 

A) Vzor krycího listu; 

B) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

C) Vzor seznamu významných dodávek; 

D) Závazný návrh smlouvy; 

E) Technická specifikace 
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F) Rozpočet 

Přílohy A) až F) jsou k této výzvě přiloženy. 

S přátelským pozdravem 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Bc. Martin Prachař Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 

 předseda představenstva členka představenstva 
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