PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:

Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace
bezpečnostní služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky:


chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele a
osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat,



preventivně působit, včas odhalovat a zabraňovat mimořádným situacím (požár, havárie
atd.),



zabezpečit, aby požadavky zadavatele na udržení, zlepšení pracovního prostředí a klidu k
práci, byly naplňovány ve vysoké kvalitě,



vytvářet (zabezpečit) reprezentativní a profesionální první kontakt s návštěvníky a
zaměstnanci v budovách Mze ve vysoké kvalitě.

Předmětem plnění je také dodávka technologie k připojení na pult centralizované ochrany (dále jen
„PCO“) uchazeče pro budovu na adrese Palánek 250/1, 682 01 Vyškov. Vybraný uchazeč bude pro
zadavatele zajišťovat provoz PCO po celou dobu plnění veřejné zakázky.
II.

Identifikace účastníků zadávacího řízení
Poř.
číslo

Obchodní firma

Nabídková cena

Výsledné
pořadí

1.

VKUS-BUSTAN s.r.o.

2 185 034,- Kč bez DPH

1.

2.

Společnost INDUS PRAHA - LENIA DT
SECURITY INDUS PRAHA

2 263 248,- Kč bez DPH

2.

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

III.

Identifikace vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o., se sídlem Fügnerova 3636, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO
26841410.
Cena sjednaná ve smlouvě: 2 185 034,- Kč bez DPH.
IV.

Identifikace poddodavatelů vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel se o veřejnou zakázku uchází samostatně, bez využití poddodavatelů.
IV.

Další informace o zadávacím řízení

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části (§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ):
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, nikoliv o nadlimitní.
Odůvodnění:
§ 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ:
§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ:

V Praze dne 16. 1. 2020

nebylo použito
nebylo použito
nebylo použito
nebylo použito
nebylo použito
nebyl zjištěn
nebylo použito
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