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Odbor informatiky  
 
e. č. veřejné zakázky: OZP-VZ-2021-063  
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem 
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČ: 47114321 (dále jen „OZP“), si Vám dovoluje oznámit 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „WIFI pro pobočky OZP“, 
ev. č. OZP-VZ-2021-063. Tato zakázka se řídí pouze ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. 
 
V souladu s výše uvedeným se na Vás OZP dovoluje obrátit s touto výzvou k podání nabídky. 

 
1. ZADAVATEL 
 
Název:                 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 
Zastoupena: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 

 
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Devetter 
Email:    jan.devetter@ozp.cz 
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Předmětem veřejné zakázky je: 
a) zřízení internetového připojení na pobočkách a obchodních místech objednatele 

uvedených v příloze č. 2 návrhu smlouvy, umožnění návštěvníkům poboček 
bezdrátového přístupu k internetu a poskytování tohoto internetového připojení po 
dobu účinnosti smlouvy,  

b) zřizování dalších WiFi připojení na žádost objednatele v pobočkách objednatele na 
území České republiky, neuvedených v příloze č. 2 návrhu smlouvy, 

c) poskytování internetového připojení na pobočkách po celou dobu uvedenou v návrhu 
smlouvy,  

d) v případě, že si to objednatel vyžádá, zahájit na WiFi připojeních službu 
zabezpečeného uživatelského přístupu,  

e) poskytování technické podpory WiFi připojení, 
 
to vše způsobem, v rozsahu, kvalitě a parametrech závazně uvedených v návrhu smlouvy a 
jejích přílohách. Návrh smlouvy včetně jejích příloh tvoří přílohu č. 1 této výzvy. 
 
 
3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 
 
Na základě tohoto výběrového řízení má být uzavřena smlouva s jedním uchazečem. 
Podrobné podmínky požadovaného plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou 
č. 1 této výzvy a v přílohách této smlouvy.  
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Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy a v jejích přílohách vyplnit pouze místa označená 
zelenou barvou. Jinak uchazeč nesmí do návrhu smlouvy a jejích příloh  zasahovat.  
 
 
4. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH 
 
Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného uchazeče, se kterým bude podepsána smlouva, je 
nejnižší nabídková cena zjištěná dle vyplněné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 návrhu 
smlouvy, z řádku nadepsaného „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“, kdy tato celková 
nabídková cena musí být součtem předchozích řádků stejného sloupce této tabulky.  
 
 
5. POŽADAVKY ZADAVATELE  

 

Zadavatel požaduje předložit ve lhůtě pro podání nabídky následující dokumenty: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

c) čestné prohlášení uchazeče, že uchazeč splňuje základní způsobilost 
dle ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

d) návrh smlouvy včetně jeho příloh, vyplněný na určených místech a podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,  

e) seznam významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky před 
zahájením tohoto výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 
identifikace objednatele. Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, 
specifikaci a rozsah poskytovaných služeb, finanční objem v Kč bez DPH, dobu 
realizace významné služby a údaje kontaktní osoby objednatele, u které bude 
možné poskytnutí významné služby ověřit. Z předloženého seznamu významných 
služeb musí vyplývat, že uchazeč v posledních 3 letech realizoval alespoň tři 
významné služby spočívající v poskytování internetového připojení nebo 
poskytování WIFI připojení v hodnotě každé služby minimálně 200.000,- Kč bez 
DPH. Dodavatel může použít k prokázání splnění tohoto kritéria i takové služby, 
které poskytl: 

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky 
podílel, nebo 

- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. 
 

 
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě na adresu sídla zadavatele. Obálka s nabídkou musí 
být uzavřená a obsahovat adresu sídla/místa podnikání uchazeče a nápis:  
„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA ZMR – OZP-VZ-2021-063 – WIFI pro pobočky OZP“. 
 
Nabídka musí být doručena zadavateli nejpozději do 9.8.2021, do 12:00 hodin, jinak 
nebude nabídka do výběrového řízení připuštěna. 
 
7. DALŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 
 

1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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2) Údaje uvedené ve smlouvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné 
zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a 
předkládání informací o kvalifikaci. 

3) Veškeré dotazy k poptávkovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní 
osobu uvedenou výše.  

4) Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření 
smlouvy. 

5) Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto 
poptávkovém řízení. 

6) Uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání 
nabídek. 

7) Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní 
a nediskriminační průběh poptávkového řízení.   
 
 

S pozdravem 
 

 Ing. Petr Valchář 
ředitel úseku informatiky 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytování služeb „WIFI připojení na pobočkách OZP“ 
včetně jejích příloh (1 až 3) 
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Příloha č.1 výzvy k podání nabídek - Minimální požadavky na technickou specifikaci  

 
Specifikace služby 

Uchazeč zřídí na pobočkách OZP uvedených v příloze č. 2 této smlouvy bezdrátové WIFI připojení k 
internetu, které bude sloužit především pro návštěvníky těchto poboček s možností připojení na veškeré 
dostupné internetové stránky a služby a především na stránky: 
 

 Portál OZP ONLINE 

 Aplikace Vitakarta 

 WWW.OZP.CZ 
 
WIFI prostředí pro návštěvníky poboček nesmí být z bezpečnostních důvodů jakkoli propojeno s vnitřní 
sítí LAN/WAN objednatele. Dálkový management tak nelze realizovat přes vnitřní síť objednatele. Jedná 
se tedy o zcela izolované prostředí pro daný účel, fyzicky oddělené. Nelze využít ani CE routery MPLS 
sítě. Předpokládá se zřízení oddělené internet přípojky speciálně pro tento účel na každou pobočku. 
Důraz je na kvalitní WIFI připojení. 
 

Konfigurace Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Router Modem  
Minimálně - dvoupásmový modemový router schopen 
pracovat souběžně v pásmech 2.4 a 5 GHz 

rychlost přenosu 
rychlosti od 600 do 1300 megabitů za sekundu včetně 
podpory standardů 802.11a/b/g/n/ac 

porty pro internet 
 

port RJ-11 pro připojení xDSL linky (podpora VDSL2/ 
ADSL2+/ ADSL2/ ADSL) a Gigabit připojení k Ethernetu 
sítím přes  
konektory RJ-45 

porty pro intranet 

Minimálně čtyři porty Gigabit Ethernet s podporou 
přenosových  
rychlostí 10/100/1000 Mb/s a možností  
konfigurace WAN/LAN 

port USB 3.0. Ano 

zabezpečení 
zabezpečení pomocí 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-
PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , 
Radius s 802.1x  

možnost využití rychlého nastavení 
pomocí WPS tlačítka 

Ano 

pevná veřejná IPv4 adresa routeru Ano 

dosledování stavu zařízení přes 
Internet 

Ano 

vzdálený přistup do zařízení Ano 

Vzdálená konfigurační podpora přes 
Internet pomocí pevné veřejné IPv4 
adresy 

Ano 

Centrální management z jednoho 
místa 

Ano 

proaktivního dosledování zařízení 
přes pevnou veřejnou IPv4 adresu, 
dohled Service Desk, 

Ano 
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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek - Návrh smlouvy včetně jejích příloh  
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