
K podnětům podaným na 4. jednání ZM prostřednictvím zastupitelů p. Záchy a p. M. Dostála sděluji 

následující:

Nákup NTB je realizován v souladu s požadavky odborů a schváleným rozpočtem s tím, že výběrové 

řízení bylo zahájeno ještě v roce 2014 a dokončeno až v roce 2015. Celkem jsme požadovali 14 ks 

NTB (z toho 4 pro vedení SMP), všechny výjimečně konkrétní značky DELL (Latitude E5440 a 

E5540). Konkrétní typy NTB jsme požadovali proto, abychom mohli využít volných dokovacích 

stanic. V případě, že bychom nepostupovali tímto způsobem, došlo by k navýšení ceny NTB ještě o 

náklady spojené s nákupem nových dokovacích stanic (dle typu cca 3 - 5.000,- Kč za kus) a ty, které 

již máme k dispozici, by byly nepoužitelné (nekompatibilita). Z důvodu, že k obměně HW, 

s ekonomických důvodů, přistupujeme nejdříve po 5 - 6ti letech provozu, logicky nepoptáváme

zařízení v nejlevnější kategorii, ale technicky i cenově lehce nad obvyklým průměrem tohoto typu 

HW. Výslednou cenu NTB zvyšuje i to, že jsme v ceně dodávky HW požadovali i nadstandardní 

záruční podmínky, tj. 14x 3 roky záruky (standardně 1 rok záruky pro práv. osoby) a zejména tzv. 

NBD + OS-S Service = „Next Business Day + On site Service = servis u zákazníka do druhého dne“.

Zakázka byla soutěžena standardně formou elektronické aukce, která nám zaručuje, v daném čase,

nejlepší možnou nákupní cenu. 

„Tablety“. V návrhu RO byl požadavek bohužel popsán nepřesně. Dle požadavku Odboru MAJ na 

zajištění výpočetní techniky pro potřeby zaměstnanců oddělení technické správy a investic, kdy 

klíčovým požadavkem bylo, abychom zajistili takový typ zařízení, který umožní jednak, pracovat jak 

v kanceláři, tak přímo na stavbách, v režimu vysokého výkonu, s kompletními projektovými 

dokumentacemi, rozpočty, plány, grafikou apod., zároveň bylo zařízení i maximálně odolné proti 

mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám, doporučili jsme po analýze pořízení tzv.

konvertibilního, „all – in one“ zařízení, které kombinuje funkci klasického NTB s funkcí tabletu.

Konkrétně se jednalo o HP Pro 612 x2 G1. Specifikace 

zde: http://www8.hp.com/cz/cs/products/laptops/product-detail.html?oid=7109448 a 

zde http://www.hp.com/united-states/campaigns/detachables/Prox2_612_datasheet.pdf

Vzhledem k poměrně vysoké ceně byl nákup realizován až na samém konci roku 2014, formou 

oslovení 5 dodavatelů. Nabídku poslali 2 dodavatelé a pochopitelně vyhrál ten s celkově nejnižší 

nabídkovou cenou => 80.015,- Kč (NWT a.s., Hulín). Druhá nabídková cena byla 80.997,- Kč. Za tuto 

cenu bylo dodáno: 2ks konvertibilních zařízení, 2ks dockovacích stanic, 2ks rozšíření záruky na 3 roky 

(standardně 1 rok záruka pro prav. osoby). S ohledem na výše uvedené považujeme výslednou cenu za 

odpovídající.

Na dotaz p. zastupitele Marka Dostála k VZ na dodávku „switchů“ předávám následující informaci, 
včetně detailní kalkulace. Předmětem dodávky bylo:

Název ks Cena bez 

DPH

Celkem 

bez DPH

HP 2920-48G Switch (J9728A) 2 41000 82000

HP 2920 2-port Stacking Module (J9733A) 3 11000 33000



HP 2920 2-port 10GbE SFP+ (J9731A) 1 11000 11000

Stacking cable 1m (J9735A) 2 3000 6000

Stacking cable 3m (J9736A) 1 5000 5000

zdroj do HP 8212 (J8712A) 2 17000 34000

HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 

(J9150A)

4 11000 44000

215000

Tyto switche byly vybrány po konzultaci přímo s výrobcem, protože na MMPr máme typově 

jednotnou platformu, a tyto síťové prvky jsou navíc z řady přístupových switchů. Zařízení jsou 

managovatelné, škálovatelné a svou funkcionalitou plně kompatibilní se stávajícím portfóliem 

ostatních switchů, které provozujeme. Je to řešení firemní, plně zabezpečené, se supportem, 

s podporou 10Gbit připojení, a možností stackingu (fyzicky se spojí a chovají se jako jeden). Cena se 

skládá nejen ze switchů, ale z dalších komponent, kabelů, stacking modulů, 10Gb propojů na obou 

stranách (serverovna – rozvodna), viz kalkulace. Skutečná cena byla vysoutěžená ve výši 166.400 bez 

DPH, a 201.344 s DPH. Nákladově se jedná o switche cenově plně odpovídající příslušné kategorii, 

např., v rámci realizace Projektu IOP 09 jsou zhotovitelem dodávány dokonce switche, jejichž hodnota 

převyšuje 100tis./kus.

Na závěr obecně ke konstrukci předpokládané - pro účely VZ tzv. výchozí - hodnoty HW. Konstatuji, 

že s výjimkou VZ, kde to objektivně není možné, pro odd. ICT vždy VZ důsledně soutěžíme, a to 

formou elektronické aukce. Při přípravě konkrétních VZ vždy předem a důsledně kontrolujeme

aktuální tržní ceny na největších specializovaných internetových serverech. Vzhledem k tomu, že jsme 

povinni plnit, i když se nejedná o VZ v režimu zákona o veřejných zakázkách, minimálně povinnosti 

vymezené § 6 zákona, nemůžeme při konstrukci předpokládané hodnoty vyloučit cenově tu kategorii 

výrobců, kteří sice mají (díky cenám) minimální šanci na úspěch v soutěži, ale zároveň reprezentují 

výrazný tržní podíl. Typickým příkladem je např. spol. Apple, která je svou cenovou politikou a 

„výhodností“ cen svých produktů nechvalně proslulá.

V případě, že informaci vyhodnotíte jako nedostatečnou, jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici 

pro její doplnění.

                                                                                        Mgr. Petr Karola

                                                                             Vedoucí odboru vnitřní správy
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