Zadavatel:
Městská část Praha 8
se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
identifikační číslo osoby 000 637 97
Veřejná zakázka:
Modernizace záznamového systému MKS "Bezpečná osmička"
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-034336
zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZZVZ")

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 ZZVZ
Městská část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby
000 63 797 (dále jen "Zadavatel") zahájila dne 5. prosince 2017 odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek zadávací řízení na veřejnou zakázku
s názvem "Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8", evidenční číslo zakázky Z2017-034336
(dále jen "veřejná zakázka").
Zadavatel v souladu s ustanovením § 217 ZZVZ vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele.
1.

Identifikační údaje zadavatele
Název/obchodní firma: Městská část Praha 8

2.

Sídlo:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

IČO:

000 63 797

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace záznamového systému městského
kamerového systému „Bezpečná osmička“. Cílem modernizace je úplný přechod na kamery
komunikujícím prostřednictvím TCP/IP protokolu a změna principu realizace záznamu signálů
z jednotlivých kamer.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací
dokumentaci.

3.

Cena veřejné zakázky sjednána ve smlouvě
Ve smlouvě s vybraným dodavatelem byla sjednána cena 29.557.135,- Kč bez DPH.

4.

Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení podle § 58 a násl. ZZVZ.

5.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo

Název / obchodní firma

Sídlo

Identifikační číslo
osoby

Štěrboholská 560/73
1.

TELMO a.s.

Praha 10 – Hostivař

473 07 781

PSČ 102 00

3.

6.

Společnost Modernizace 3E system, s.r.o.:
záznamového
MKS Klarisky 626/21
Brno – Soběšice
„Bezpečná osmička“
PSČ 664 00
Vedoucí účastník:
3E system, s.r.o.
KH Servis a.s.:
Pražská 810/16
Účastník:
Praha 10
KH Servis a.s.
PSČ 102 21

3E system, s.r.o.:
292 64 383
KH Servis a.s.:
452 79 748

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění jejich výběru
Smlouva byla uzavřena se Společností Modernizace záznamového MKS „Bezpečná osmička“
(vedoucí účastník 3E system, s.r.o., účastník KH Servis a.s.), jejíž nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
Vybraný dodavatel rovněž prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení.

8.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé vybraného dodavatele.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronických prostředků.

10.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl identifikován.

11.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části vzhledem k charakteru předmětu veřejné
zakázky.

12.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust. § 78
odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 ZZVZ. Podmínka minimální výše obratu
nepřekročila limit stanovený v § 78 odst. 2 ZZVZ.

Praha 3. července 2018

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.
za Městskou část Praha 8

