
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Veřejný zadavatel město Sezimovo Ústí vyhlašuje s ohledem na příslušná ustanovení zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu se schválenými pravidly Rady města 
Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR, zadávací řízení v zájmu uzavřít k předmětné zakázce smlouvu dle 
podmínek následující Výzvy k podání nabídky: 
 
 
 
 
 
Veřejný zadavatel:                         Město Sezimovo Ústí                                                    
Sídlo: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí  
IČ / DIČ: 00252859          CZ00252859 
jméno a příjmení: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí  
Název veřejné   
zakázky: Zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí  
Uveřejněná  zn. : zak. 6/2019 
Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu - mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.   

 
 
 
 
 
Předmět plnění veřejné zakázky na služby je zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí. Město 
Sezimovo Ústí v rámci projektu „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách“ získalo 
poukázku na pořízení veřejné WiFi sítě v hodnotě 15.000 Euro (cca 385 tis. Kč). Zakázka se skládá ze 
dvou částí: 

a) Projektová příprava, realizace sítě vč. dodávka a montáž zařízení, nastavení funkčnosti  
b) Zajištění funkčnosti systému, internetové připojení, upgrade, servis za období 36 měsíců.   

 
Předpokládaná hodnota zakázky dle písm. a) je 318.000 Kč bez DPH, dle písm. b) je 400.000 Kč bez DPH.   
 
 

 
 
 
 

Zadavatel: Město Sezimovo Ústí  
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

Kontakt: Bc. Petr Klíma, tel. 381 201 143     
Ondřej Kalivoda, tel. 381 201 138 

 
 
 
 
 

3. Kontaktní údaje: 
 

2. Předmět zakázky a předpokládaná cena: 
 

1. Veřejný zadavatel a název veřejné zakázky: 
 

Výzva k podání nabídky  
 



 
 

  

 
 
 
1. Instalovaná Wi-fi síť (dále jen „síť“) musí: 
 
• umožnit bezplatný přístup k internetu v následujících venkovních a vnitřních veřejných prostorách: 

 
 

číslo AP 
 

VENKOVNÍ PŘÍSTUPOVÉ BODY 
1 nám. T. Bati  

2 nám. T. Bati 

3 nám. T. Bati 

4 hřiště v Krátké ul. 

5 park před 1. ZŠ 

6 hřiště v Šafaříkově ulici 

7 park před hvězdárnou 

8 Husovo náměstí 

 
VNITŘNÍ PŘÍSTUPOVÉ BODY 

9 knihovna MěÚ 

10 budova MěÚ 

11 budova MěÚ 

 
Přibližné umístění AP, včetně GPS souřadnic je vyznačeno v mapě: https://mapy.cz/s/3rhHO. 
 
• splňovat požadavky uvedené v grantové dohodě (viz příloha) 
• fungovat v plném rozsahu po dobu min. 3 let ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží 

od poskytovatele dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky 
• být pravidelně udržována a musí být na ni prováděny nezbytné opravy tak, aby nebyla nefunkční 

více než 60 kalendářních dnů v roce. 
 
3. Každý přístupový bod musí: 
 
• umožňovat souběžné dvoupásmové (2,4 GHz – 5 GHz) připojení; 
• mít podpůrný cyklus delší než 5 let; 
• mít střední dobu mezi poruchami (MTBF) v délce alespoň 5 let; 
• mít samostatné a centralizované místo řízení alespoň pro všechny AP každé sítě WiFi4EU; 
• podporovat normu IEEE 802.1x; 
• vyhovovat normě IEEE 802.11ac Wave I; 
• podporovat normu IEEE 802.11r; 
• podporovat normu IEEE 802.11k; 
• podporovat normu IEEE 802.11v; 
• zvládat alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti; 
• mít alespoň 2x2 MIMO; 

4. Požadavky na klíčové vlastnosti zařízení a služby: 

https://mapy.cz/s/3rhHO


 
 

  

• vyhovovat normě Hotspot 2.0 (certifikační program Passpoint sdružení Wi-Fi Alliance); 
• poskytovat internetové připojení, které nabízí rychlost stahování alespoň 30 Mbps. 

 
 
4. Přístup k síti pro koncové uživatele musí být bezplatný, tzn. nikoli za úhradu, ať už formou přímé 

platby, nebo jinými formami protiplnění, zejména musí být poskytován bez reklam a bez povinnosti 
poskytnout osobní údaje pro komerční účely. 

 
5. Za účelem podpory, monitorování nebo zlepšení fungování sítí může být pravidelně prováděno 

zpracování dat pro statistické a analytické účely. Při jakémkoli uchovávání nebo zpracování musejí být 
osobní údaje za tímto účelem řádně anonymizovány v souladu s příslušným zvláštním prohlášením o 
ochraně soukromí. 

 
6.  Síť musí být otevřená síť v tom smyslu, že se při připojení k ní nevyžaduje žádné ověřování informací 

(například použitím hesla). Jakmile se k ní uživatel připojí, musí se zobrazovat přihlašovací portál 
https ještě předtím, než se uživateli povolí přístup na internet. 
Připojení k internetu pomocí SSID „WiFi4EU“ nesmí vyžadovat žádnou registraci ani ověřování na 
přihlašovacím portálu a musí být dokončeno jedním kliknutím. 

 
7. Připojení k monitorovacímu mechanismu EK bude realizováno ve dvou fázích, které jsou podrobně 

specifikovány v grantové dohodě ve čl. I.5.1 a I.5.2. Sítě musí toto připojení umožnit. 
 
8. Přístup uživatelů sítě bude zabezpečen odpovídajícím autentizačním portálem. Síť bude disponovat 

softwarem pro kontrolu a správu systému (statistiky, dohled, nastavení, apod.). 
 
9.  Přihlašovací portál musí zahrnovat tyto prvky: 

• vložený útržek kódu od Evropské komise pro účely monitorování samotného fungování sítě 
WiFi4EU (bez získávání osobních údajů), 

• branding WiFi4EU (SSID WiFi4EU). 
 

10. Náklady na pořízení sítě dle článku 2 písm. a) nepřesáhnou hodnotu poukázky, tj. 15 000 Euro. 
 
11. Realizace sítě zahrnuje zaškolení její budoucí obsluhy. 
 
12. Délka záruky činí 3 roky ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží od poskytovatele 

dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky.  
 
13. Část zakázky dle čl. 2 písm. b) zahrnuje službu, kterou bude u instalované sítě zajišťována její 
funkčnost, stálé internetové připojení, softwarové aktualizace a servis po dobu záruky. Podrobnosti této 
služby budou vymezeny v servisní smlouvě, která bude náležitostí nabídky uchazeče a která musí 
obsahovat zejména tyto skutečnosti: 
 

• V záruční době (3 roky ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží od poskytovatele 
dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky) musí dodavatel umožnit nepřetržité 
kontaktování za účelem řešení potíží s funkčností sítě. Po dobu záruky dodavatel odpovídá za 
řádný provoz sítě a je povinen ji nepřetržitě udržovat v provozuschopném stavu a v případě 
poruchy nebo výpadku zahájit bezodkladně práce na odstranění závad. Za závadu je považováno 
neposkytování bezvadné služby dle čl. 2 písm. b), snížení její kvality nebo technických parametrů. 

• Způsob hlášení závad objednatelem. 
• Dodavatel se zavazuje odstranit řádně ohlášenou závadu objednatelem nejpozději do 48 hodin od 

jejího ohlášení. Nebudou-li započaty práce na odstranění ohlášené závady, která způsobí 



 
 

  

přerušení řádného provozu sítě, za který dodavatel odpovídá, do 24 hodin od jejího ohlášení, má 
objednatel právo požadovat od poskytovatele smluvní pokutu ve výši 2000 Kč/24 hodin od 
ohlášení závady. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí pro to, aby závada byla co nejdříve odstraněna. 
WiFi síť nesmí být nefunkční více než 60 kalendářních dnů v roce. 

 
 
 
 
 
 
Nabídky musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 

- projekt provedení, obsahující detailní popis technického řešení a použité technologie; 
- vyplněný návrh smlouvy o dílo z přílohy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče; 
- návrh servisní smlouvy na zajištění služby dle čl. 2 písm. b), obsahující skutečnosti dle čl. 4 odst. 

13; 
- reference o realizaci min. 3 zakázek obdobného rozsahu a předmětu (tj. instalace veřejné WiFi 

sítě + její správa a servis); 
- jaké nadstandardní služby, výhody, kvalitu (např. přenosová rychlost, objem dat, dosah signálu), 

internetovou bezpečnost (např. antivirová ochrana, detekce spamu, firewall) poskytuje Vaše 
řešení instalované sítě; 

- přibližný průměr plochy pokryté venkovním přístupovým bodem s rychlostí internetového 
připojení 30 Mbps pro souběžné připojení 50 uživatelů bez snížení výkonnosti; 

- zvláštní požadavky na zadavatele;  
- dodací lhůtu včetně oživení systému. 

 

 
 
 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky při dodržení výše 
uvedených požadavků.  
 
 

název dílčího hodnotícího kritéria váha (v %) 
Celková cena včetně DPH za předmět zakázky uvedený v článku 2 písm. b), zahrnující 
zajištění funkčnosti systému, internetové připojení, upgrade a servis za období  
36 měsíců ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží od poskytovatele 
dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky (provozní náklady) 

 
55 

 

Reference o realizaci min. 3 zakázek obdobného rozsahu a předmětu  15 
Nabídka nadstandardních služeb, vlastností systému (např. přenosová rychlost, 
objem dat, dosah signálu) v rámci předmětu zakázky, kvalita a podrobnost 
zpracování projektu (zohlednění místních podmínek pro instalaci sítě)   

30 

 
 
 
 

 
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek, která je zadavatelem 
stanovena do 28. 6. 2019 do 10:00 hodin. 
   

5. Náležitosti nabídky: 

6.  Způsob hodnocení nabídek: 
 

7. Lhůta pro podání nabídky: 
 



 
 

  

Nabídky lze doručit osobně (v době úředních hodin zadavatele viz oficiální webové stránky zadavatele), 
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní 
licence podle zvláštního právního předpisu nebo jiným způsobem. 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou 
zadavatelem hodnoceny. 
 
 
 
 
 
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „VŘ  - Zřízení 
veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí“.    
 

 
 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit zadávací řízení bez udání důvodů a doplnit zadávací podmínky 
v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací.  
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky. 
 
V Sezimově Ústí dne: 31. 5. 2019          
 
 
 
 
 
 
Za zadavatele:      
 
 
 
 
       ……………………………………………………. 
            Mgr. Ing. Martin Doležal  v.r.                                                                                                                     
            starosta města Sezimovo Ústí     
 
 
 
 
Přílohy 
- grantová dohoda 
- návrh smlouvy o dílo 
 

8.  Způsob podávání nabídek: 

9.  Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem: 
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