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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 18 dne 20.09.2017 TAJ181702R 

 

 

„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM“ 

- vyhodnocení veřejné zakázky - 
 

Zpracovatel: Ing. Vladimíra Štorková                                

 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb v sítích GSM“. 

 

Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti : 

1. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2. 140 22  Praha 4                972.360,00 Kč 

2. Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00  Praha 5       1.089.698,40 Kč 

3. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/, 148 00  Praha             1.092.423,60 Kč 

 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu se společností O2 Czech 

Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 – IČ: 60193336 za nabídkovou cenu  

972.360,00 Kč bez DPH, tj. 1.176.555,60 Kč vč. DPH. 
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K 05.11.2017 končí platnost současné Rámcové dohody se společností O2 Czech 

Republic a. s., zvýhodněné ceny hovorného a datových služeb spadnou na běžné ceny.  

Pro hlasové služby je v současnosti využíván tarif Profil 1 – 1 Kč/měsíc/1 SIM (volných 40 

min, dále 0,8 Kč za min), a Profil neomezený – 230 Kč/měsíc/1 SIM. Pro datové služby 

Internet v mobilu S (200 MB) – 65 Kč/měsíc/1 SIM, Internet v mobilu M (1,5 GB) – 99 

Kč/měsíc/1 SIM. Za stejných podmínek využívají tyto služby i organizace: Sociální služby 

města Milevska,  

2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, Služby města Milevska, spol. s r. o.,  

SPOS MILEVSKO, s. r. o., Mateřská škola Kytička Milevsko. 

Současně využívané aplikace (např. MP manager, Cleerio) zvyšují nároky na datová 

připojení, vedoucí úředníci rovněž využívají datové hotspot připojení pro NB na jednáních 

mimo úřad. Pro tyto potřeby jsou současně poskytované datové balíčky nedostatečné, mimo 

výběrové řízení nabízený datový balíček velikosti 20 GB zase zbytečně naddimenzovaný. Do 

podmínek výběrového řízení tedy byly definovány nové objemy dat s tím, že nejvyšší 

kapacita dat bude pro potřeby vedení úřadu i dalších organizací, které se do smlouvy připojí. 

Hlasový tarif byl poptán neomezený. 

V rámci výběrového řízení byly poptány i tarify pro organizace, které jsou v současné době 

do rámcové dohody zapojeny – pokud bude uzavření nové Rámcové dohody RMM 

schváleno, na jednání s operátorem budou příslušné přílohy smlouvy doplněny (příloha P3) – 

proto je návrh usnesení takto předkládán. Některé přílohy budou připojeny při podpisu 

smlouvy – zadávací dokumentace a nabídka operátora – vzhledem k jejich objemu nejsou 

součástí předkládaného materiálu. 

V současně platné dohodě je definována mj. i povinnost minimálního objemu služeb, 

v návrhu nové smlouvy již tato povinnost není. Z výše uvedeného důvodu byla ke smlouvě 

„navázána“ i čísla nevyužívaná pro služební potřeby (samozřejmě s řádně přeúčtovanými 

náklady uživatelům), což je problematické z daňového i obchodního hlediska pro všechny 

zúčastněné problematické. Navíc není předchozí systém přidělování jednotlivých tarifů pro 

služební potřebu ne zcela transparentní, proto byl před definováním podmínek výběrového 

řízení vytvořen nový návrh, který zohledňuje potřeby hlasových a datových služeb pro 

jednotlivá místa a pro vedoucí úřadníky. Pokud bude nová dohoda schválena, bude vydána 

nová směrnice přidělování služebních mobilních telefonů a datových tarifů. V případě zájmu 

je návrh k dispozici k nahlédnutí u tajemnice. 
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P1 – Protokol z jednání hodnotící komise 

P2 – Návrh Rámcové dohody 

P3 – Přílohy k Rámcové dohodě 


