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:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8
00063797
Ing. Karel Šašek
Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí
Otevřené řízení nadlimitní
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2017/0064
htt2s://ezak.2raha8 .cz/Qrofile disQlay 2.html

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí
požadavků na servis, opravy a monitoring
kamerových
komunikačních,
signalizačních
a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě
ICT ÚMČ Praha 8.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je
zajištění služeb servisní a provozní podpory na
následujících
technologických
systémech
vlastněných a provozovaných zadavatelem na
území Městské části Prahy 8:
1)

Kamerový systém CCTV;

2)

Elektronický zabezpečovací systém EZS;

3)

Elektronická požární signalizace EPS;

4)

Systém datové komunikace.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky,
včetně technických podmínek, Je uvedeno
v přílohách zadávací dokumentace

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena služeb je uvedena v Příloze č. 4 „Smlouvy o
poskytování servisní a provozní podpory
bezpečnostního systému MČ Praha 8".
Měsíční paušální cena služeb servisní a provozní
podpory a služeb kontaktního centra: 180 000,- Kč
bez DPH, 217 800,- Kč včetně DPH.
Další specifikace cen je uvedena v předmětné
smlouvě.

Označení účastníků zadávacího řízení:

Firma nebo název uchazeče

Sídlo:

OMNILINK Services a.s.

V korytech 3155/23, Praha 10-Záběhlice,
106 00 Praha 106

IČO:
24298557

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

Sídlo:

G:.í~1LINK Services a.s.

V korytech 3155/23, Praha 10-Záběhlice,
106 00 Praha 106

IČO:
24298557

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 poddodavatelů:
1.

KH servis a.s. (IČO: 452 79 748), se sídlem na adrese Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 21

2. SECURITY TECHNOLOGIES a.s., (IČO: 440 15 542), se sídlem na adrese Komprdova
4333/20, 615 00 Brno
3. ALEF NULA, a.s. (IČO: 618 58 579), se sídlem na adrese U Plynárny 1002/97, 101 00
Praha 10

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky nepoužil elektronické prostředky, ale jiné
komunikační prostředky. Povinnost dle§ 211 odst. 3 zákona nastane zadavateli až 18. 10. 2018.

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.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 22. 1. 2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ť
' řad městské části
o ,w.: právních služeb
~ nklova 1/35

Ka~ i8 Pt:fita 8 - Libeň
Mgr. aerma razánková
vedoucí odboru právních služeb
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