Příloha č. 1

Technická specifikace
Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského
příspěvkových organizací službami mobilního operátora

úřadu

a

jeho

Služby jsou stanoveny následujícími parametry:
1. Mobilní tarify (měsíční čerpání):
I.
neomezené volání a sms do všech sítí v ČR bez dat,
II. neomezené volání a sms do všech sítí v ČR + internet 2 GB,
III. neomezené volání a sms do všech sítí v ČR + internet více jak 5 GB1,
IV. pouze internet (minimální datový balíček 2 GB)1 - určeno např. pro fotopasti,
V. tarif s minutovou sazbou s max. paušální cenou 1 Kč/měsíc – pro zasílání
sběrných datových informací – např. typ tarifu machine to machine (určeno
např. pro GSM hlásiče),
- uchazeč musí do technické specifikace stanovit cenu každého tarifu. Případné
další zvýhodnění tarifů (např. navýšení dat) nebude v celkovém hodnocení
zadavatelem zohledněno,
- uchazeč umožní zadavateli přidání nového čísla nebo odebrání stávajícího
čísla kdykoliv v průběhu plnění rámcové smlouvy (bude garantováno
uchazečem v rámcové smlouvě).
2. Zahrnutí soukromých čísel zaměstnanců a rodinných příslušníků do rámcové smlouvy
zadavatele:
I.
umožnit zaměstnancům a rodinným příslušníkům čerpání služeb mobilního
operátora za podmínek a cen vysoutěžených zadavatelem (tarify bod 1. - I., II.,
III.),
II. předpokládaný počet zaměstnanců a rodinných příslušníků je stanoven v bodě
3. v souhrnné tabulce této technické specifikace,
III. možnost započetí čerpání těchto služeb pro zaměstnance a rodinné příslušníky
kdykoliv v průběhu plnění rámcové smlouvy,
IV. uchazeč umožní zadavateli přidání nového čísla nebo odebrání stávajícího čísla
kdykoliv v průběhu plnění smlouvy.
3. Souhrnná tabulka tarifů a aktuálního počtu mobilních čísel:
Tarif

neomezené volání a sms do všech sítí v ČR bez dat
neomezené volání a sms do všech sítí v ČR + internet
2 GB
neomezené volání a sms do všech sítí v ČR + internet
více jak 5 GB
pouze internet (minimální datový balíček 2 GB)
1

Městský úřad
a příspěvkové
organizace
2
města

Soukromá čísla
zaměstnanců a
rodinných
3
příslušníků

Celkový
počet

33

14

47

16

23

39

2

1

3

2

0

2

uchazeč u těchto tarifů uvede velikost balíčku dat na měsíc
rozsah stanovení hodnotící ceny – rozsah, který je hodnotícím kritériem a který bude uveden ve smlouvě
3
počet soukromých čísel zaměstnanců a rodinných příslušníků (získaný z předběžného průzkumu) je pouze orientační
s ohledem na vysoutěženou cenu
2
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tarif s minutovou sazbou s max. paušální cenou 1
Kč/měsíc (typ tarifu machine to machine)

28

0

28

4. Fakturace:
I.
individuální fakturace Městského úřadu Starý Plzenec,
II. fakturace pro každou příspěvkovou organizaci města bude oddělená
od fakturace Městského úřadu Starý Plzenec,
III. oddělená fakturace a smluvní vztah pro soukromá čísla zaměstnanců
a rodinných příslušníků – pro každého zaměstnance a rodinného příslušníka
bude vyhotovena individuální fakturace zasílaná přímo těmto osobám a smlouva
uzavřená přímo s touto osobou a operátorem, případně jeho servisní organizací.
5. Další parametry:
I.
bezplatné zřízení nové sim v rámci Městského úřadu Starý Plzenec
a příspěvkových organizací města,
II. dodávka nové objednané sim na adresu zadavatele do 3 dnů od objednání,
III. zdarma podrobný papírový a elektronický výpis, který bude obsahovat seznam
účtovaných čísel (nikoliv podrobný rozpis hovorného) ,
IV. komunikace pouze s pověřenými osobami zadavatele,
V. možnost blokování některých služeb, zejména mezinárodního volání, roaming,
VI. číslo a email na nepřetržitou zákaznickou linku,
VII. přidělení osobního konzultanta uchazeče pro řešení požadavků zadavatele
v průběhu plnění rámcové smlouvy,
VIII. bezplatný převod mobilních čísel od jiného operátora.
-

-

Uchazeč musí dodržet veškeré tyto parametry. Jakékoliv další zvýhodnění
parametrů služby předložené uchazečem nebude v celkovém hodnocení
zadavatelem zohledněno.
Veškeré tyto parametry musí uchazeč zapracovat do rámcové smlouvy.
Nesplnění těchto parametrů může vést k vyloučení uchazeče z výběrového
řízení.
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