
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1444 
ze dne  14.6.2021 

k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky          
"Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství“ 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   r o z h o d u j e  

o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek v otevřeném řízení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - INI MHMP 

1.  realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Pronájem videokonferenčních 
jednotek a příslušenství“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 18.6.2021 



2.  rozhodnout o výběru dodavatele na základě provedeného posouzení                  
a hodnocení přijatých nabídek 

Termín: 09.7.2021 

3.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům 

Termín: 09.7.2021 

4.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli 

Termín: 23.7.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 14.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-40330  
Provede: MHMP - INI MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I., článek 6 písm. e) Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 

(do 20 000 000 Kč bez DPH) 

  

Odbor MHMP: Informatické infrastruktury            Pořadové č. záměru: 10/21/INI 

Název veřejné 

zakázky 

Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství 

Předmět plnění Předmětem plnění VZ je (1) pronájem videokonferenčních jednotek 

s příslušenstvím provozovaných v rámci služby Webex včetně instalace 

a zprovoznění v místě a čase určeném Zadavatelem a včetně (2) služeb 

podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex. 

 

Předpokládá se uzavření Rámcové smlouvy na dobu 12 měsíců. 

 

(1) Specifikace požadovaných videokonferenčních jednotek je uvedena 

v Příloze č. 2 Důvodové zprávy včetně modelové struktury 

dodávky formou modelového „nákupního koše“, který je definován 

Množstvím [počet kusů] a Délkou pronájmu [měsíc] pro každý typ 

terminálu. 

 

• Modelová struktura dodávky se použije pro výpočet celkové 

nabídkové ceny. 

• Zadavatel se nezavazuje k objednávce pronájmu v objemu, jak je 

uveden v modelu. Předmětné služby pronájmu bude čerpat 

podle aktuálních potřeb. 

• Dodavatel garantuje služby pronájmu v objemu dle modelové 

struktury dodávky a po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

• Minimální doba pronájmu videokonferenční jednotky 

s příslušenstvím je 3 měsíce. 

 

(2) Specifikace služeb podpory provozu komunikačního prostředí 

a adopce služby Webex:  

 

• správa a podpora integrace služby Webex s informačním 

prostředím MHMP, 

• konzultační podpora uživatelů s přidělenou licencí ke službě 

Webex, 

• L2 podpora dodavateli služeb správy/podpory koncových stanic 
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v rozsahu aplikačního vybavení Webex, 

• návrh a realizace školení uživatelů, 

• pravidelný reporting využití služby Webex. 

 

CPV kód 32522000-8 – Telekomunikační zařízení 

64224000-2 – Telekonferenční služby  

72220000-3 – Systémové a technické poradenské služby 

Zastoupení 

zadavatele v řízení 
NE 

Zdůvodnění 

potřeby veřejné 

zakázky 

MHMP využívá pro videokonferenční hovory a sdílenou spolupráci 

službu Webex a kompatibilní videokonferenční jednotky. 

 

Zadavatel provedl v 02/2021 průzkum spokojenosti mezi uživateli, 

jehož cílem bylo zjistit celkovou spokojenost se službou při jejím 

poskytování a identifikovat další možnosti rozvoje. Na základě 

získaných odpovědí lze konstatovat celkovou spokojenost uživatelů se 

službou Webex, zejména s úrovní její kvality a spolehlivosti, 

dostupnosti a ergonomii ovládání. Počet aktivních účastníků (tj. 

s právem organizovat konferenční spojení) se přibližuje v pol. 03/2021 

k počtu 500 z celkového počtu 2800 uživatelů (detailně viz Důvodová 

zpráva). 

 

Aktuálně využívané videokonferenční jednotky jsou zajištěny cestou 

krátkodobého pronájmu a s ohledem na trvající mimořádnou potřebu 

konferenčních komunikačních služeb je nutno zajistit řešení pro delší 

časové období. Vhodným se jeví pronájem formou rámcové smlouvy 

s ohledem na proměnlivý charakter skutečné potřeby 

videokonferenčních jednotek: 

• není zřejmý výhled trvání pandemické situace a s tím 

souvisejících požadavků na využívání komunikačních služeb 

Webex, 

• zájem o používání a potřeba komunikačních řešení postupně 

mírně narůstá v důsledku pokračující adopce služby Webex 

uživateli napříč úřadem. 

 

Koncepční materiál 

nebo rozhodnutí, na 

základě kterého se 

veřejná zakázka 

zadává 

Vychází ze schválené ICT koncepce MHMP na období 2019–2023, která 

byla schválena usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020, (kapitola 

7.1.2 Efektivnější provoz ICT, zajištění elektronických komunikací v 

oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy na 

rok 2020-2024) 
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Druh veřejné 

zakázky podle 

předmětu a 

předpokládané 

hodnoty  

Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky  

Předpokládaná 

hodnota1 

9.000.000 Kč bez DPH 

Způsob stanovení 

předpokládané 

hodnoty2 

Předpokládaná hodnota byla zadavatelem stanovena v souladu 

s § 16 odst. 6 a § 21 ZVZZ, a to na základě údajů a informací o dílčích 

veřejných zakázkách stejného či obdobného plnění, a to konkrétně 

dle smlouvy DOH/32/03/000181/2020 („Rámcová dohoda na pronájem 

videokonferenčních jednotek“), VZMR „Pronájem videokonferenčních jednotek 

II“ a VZMR „Podpora provozu komunikačního řešení Webex“. 

Druh zadávacího 

řízení 
Otevřené řízení 

Požadavky na 

prokázání 

způsobilosti a 

kvalifikace 

Zadavatel vyžaduje prokázání veškeré základní způsobilosti stanovené v 

§ 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, předložení 

čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku a o splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Způsob hodnocení Ekonomická výhodnost nabídky hodnocená na základě nejnižší 

nabídkové ceny. 

Kritéria hodnocení Nabídková cena (váha 100 %). 

Způsob financování Financování bude realizováno z rozpočtu odboru INI MHMP celkem ve 

výši 10.890.000 Kč včetně DPH následovně: 

r. 2021 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0002912 Kč 5 445 000,- 

Součástí tisku je rozpočtová úprava pro rok 2021. 

r. 2022 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0002912 Kč 5 445 000,- 

Předpokládaný 

termín zahájení 

řízení k veřejné 

zakázce 

06/2021 

Předpokládaná 

doba realizace 

veřejné zakázky 

Předpokládané datum uzavření smlouvy je červenec 2021, smlouva bude 

uzavřena na 12 měsíců. 

Informace, zda se 

připouští varianty 

nabídky dle § 102 

ZZVZ 

Zadavatel varianty nepřipouští. 

 
1 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu 

zejm. ust. § 16 a násl. ZZVZ; PH je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ; bližší údaje obsahuje 

dokumentace VZ. 
2 Zejm. s ohledem na ustanovení § 16 odst. 6 ZZVZ. 
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Odůvodnění 

nerozdělení 

nadlimitní veřejné 

zakázky na části 

Zadavatel veřejnou zakázka na části nerozdělil s ohledem na ucelený 

charakter technického řešení a komplexnost předmětu plnění. 

Odůvodnění 

neodeslání 

předběžného 

oznámení 

Zadavatel bude odesílat předběžné oznámení. 

Odůvodnění 

nejmenování 

komisí 

Zadavatel jmenuje komisi. 

 

 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

INI MHMP 0002912 Výpočetní technika a programové vybavení MHMP 0 0932 5 500,00

C e l k e m 5 500,00

INI MHMP 0002912 Výpočetní technika a programové vybavení MHMP 0 0932 -5 500,00

C e l k e m -5 500,00

Příloha č.  2  k usnesení Rady HMP č. 1444 ze dne 14. 6. 2021

 Název akce ÚZ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

ORJ

ORJ

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ÚZ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

ODPA

006171

Odbor/Organizace Číslo akce

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. 

Kč)

Číslo akce

0,00

Odbor/Organizace



Důvodová zpráva k tisku č. R-40330 

Návrh na schválení záměru realizace veřejné zakázky  

„Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství“ 

 

Odbor informatické infrastruktury předkládá RHMP ke schválení záměr na veřejnou zakázku 

zajišťující pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství včetně služeb podpory 

provozu a adopce služby Webex.  

 

Rozsah požadovaných služeb: 

 

Realizací této veřejné zakázky dojde k zajištění komunikačních služeb videokonferenčního 

spojení. MHMP využívá pro videokonferenční hovory a sdílenou spolupráci službu Webex 

a kompatibilní videokonferenční jednotky. Součástí požadovaných služeb jsou i služby 

technické podpory provozu a adopce v rozsahu 100 člověkodní, které napomáhají úspěšnému 

užívání služby Webex koncovými uživateli a systematickému rozvoji komunikačních služeb 

pro sdílení a spolupráci v rámci úřadu. 

 

Zadavatel provedl v 02/2021 průzkum spokojenosti mezi uživateli, jehož cílem bylo zjistit 

celkovou spokojenost se službou při jejím poskytování a identifikovat další možnosti 

rozvoje. Na základě získaných odpovědí lze konstatovat celkovou spokojenost uživatelů se 

službou Webex, zejména s úrovní její kvality a spolehlivosti, dostupnosti a ergonomii 

ovládání. Z provozního přehledu za 4 měsíce užívání služby Webex můžeme dovodit: 

• Počet aktivních účastníků (tj. s právem organizovat konferenční spojení) se přibližuje 

v pol. 03/2021 k počtu 500 z celkového počtu 2800 uživatelů. 

• Počet účastníků, kteří tohoto práva reálně využili je na úrovni cca 35 % a roste 

postupně s úrovní adopce služby uživateli. 

• Průměrná doba schůzky je cca 55 min., průměrně se jedné schůzky účastní asi 7 

účastníků. Agregovaný počet minut trvání schůzek má setrvale rostoucí tendenci. 

• Přehled provozního využití videokonferenčních jednotek ukazuje jak velmi 

intenzivně využívané terminály, tak minimálně využívané terminály. Zejména je 

patrná nižší úroveň využití u některých personálních videokonferenčních jednotek 

a uživatelům je třeba nabídnout nákladově příznivější řešení. 

• Kvalita poskytované služby je za poslední 4 měsíce konzistentní. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schůzky Listopad 

2020 

Prosinec 

2020 

Leden 

2021 

Únor 

2021 

Celkový počet schůzek 1406 891 1296 1384 

Celkový počet video schůzek 960 636 945 1095 

Celkový počet minut trvání schůzek 67029 48202 72388 76875 

Celkový počet minut strávených uživateli 

na schůzkách 

582783 444428 519887 538242 

Počet jedinečných hostitelů schůzek 142 134 168 171 

Celkový počet účastníků 9423 6198 8421 9147 

Poměr účastníků s dobrou kvalitou hlasu a 

obrazu 

98,52 % 97,98 % 98,89 % 98,87 % 

 

Aktuálně využívané videokonferenční jednotky jsou zajištěny cestou krátkodobého pronájmu 

a s ohledem na trvající mimořádnou potřebu konferenčních komunikačních služeb je nutno 

zajistit řešení pro delší časové období. Vhodným se jeví pronájem formou rámcové smlouvy 

s ohledem na proměnlivý charakter skutečné potřeby videokonferenčních jednotek: 

• není zřejmý výhled trvání pandemické situace a s tím souvisejících požadavků na 

využívání komunikačních služeb Webex, 

• zájem o používání a potřeba komunikačních řešení postupně mírně narůstá 

v důsledku pokračující adopce služby Webex uživateli napříč úřadem. 

 

Záměr byl doporučen ke schválení Komisí RHMP pro ICT na jednání dne 31.3.2021. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 9.000.000 Kč bez DPH 

Financování bude realizováno z rozpočtu odboru INI MHMP celkem ve výši 10.890.000 Kč vč. 

DPH následovně: 

r. 2021 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0002912 Kč 5 445 000,- 

r. 2022 

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0002912 Kč 5 445 000,- 

 

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v OŘ. 

Existuje více dodavatelů poskytujících služby pronájmu a technické podpory v požadované 

komoditě. 

 

Vychází ze schválené ICT koncepce MHMP na období 2019–2023, která byla schválena 

usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020, (kapitola 7.1.2 Efektivnější provoz ICT, zajištění 

elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy na rok 2020-2024) 

 

Přílohy: 

1. Záznam o stanovení předpokládané hodnoty 

2. Specifikace 

3. Zápis z jednání Komise RHMP pro ICT 


	Usnesení č.1444
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP - Záměr
	Příloha č.2 k usnesení Rady HMP - Rozpočtová úprava

	Důvodová zpráva



