Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:

Adresa profilu zadavatele:

„Poskytování bezpečnostních služeb ve
objektech ÚMČ Praha 8“
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
OVZ/2019/0006
Z2019-011996
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:

vybraných

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem činností je zajištění celoroční hlídací,
zabezpečovací a dohledové služby níže uvedených
objektů a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech
instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky
soustředěných
signalizačních,
kontrolních,
Předmět veřejné zakázky:
zabezpečovacích a monitorovacích systémů a zařízení.
Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu
jednotlivých systémů, včetně řádné evidence závad
a zajištění předání informací o závadách určeným
způsobem
příslušným
servisním
službám.
Dále a blíže viz zadávací dokumentace.
19 971 876,00 Kč bez DPH / za 4 roky plnění (dílčí
Cena sjednaná ve smlouvě o poskytování
bezpečnostních služeb (modelová cena): jednotkové ceny jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování
bezpečnostních služeb)
Označení účastníků zadávacího řízení:
Firma nebo název uchazeče
SCSA Security s.r.o.

Sídlo:
Lužecká 823/1, 181 00 Praha 8 - Čimice

IČO:
261 70 400

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče
SCSA Security s.r.o.

Sídlo:
Lužecká 823/1, 181 00 Praha 8 - Čimice

IČO:
261 70 400

Odůvodnění výběru dodavatele:
Komise v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona neprovedla hodnocení nabídek, a to z důvodu, že
by byla hodnocena pouze jedna nabídka. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splňuje jak
zákonné požadavky, tak požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Označení poddodavatele dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Plnění zakázky bude realizováno bez využití poddodavatelů.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky použil elektronické prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střed zájmů:

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmětem veřejné zakázky je stejný
související druh plnění a zadavatel nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky na části ani za účelné
ani za hospodárné.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu:

Zadavatel požadavek na prokázání obratu nestanovil.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Tomáš Kudela, pověřen vedením odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 19. 08. 2019
„podepsáno elektronicky“
Mgr. Tomáš Kudela
pověřen vedením odboru právních služeb

