
 

 

 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

1. Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoročních hlídacích, zabezpečovacích a 
dohledových služeb specifikovaných objektů zadavatele a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v 
místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, 
kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systému a zařízení (dále jen „Systémy“). Nedílnou 
součástí služeb je obsluha a monitoring provozu jednotlivých Systémů, včetně řádné evidence závad 
a zajištění předání informací určeným způsobem o závadách příslušným servisním službám. 
Provedením těchto služeb budou splněny základní potřeby zadavatele týkající se těchto činností, 
neboť zadavatel není na tuto činnost personálně ani technicky vybaven, a je proto účelné zajistit 
výkon této činnosti prostřednictvím externího dodavatele. 
 
2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 
 
Cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, která byla s vybraným dodavatelem uzavřena, 
nelze přesně vyčíslit, neboť smlouva s vybraným dodavatelem je uzavřena na dobu neurčitou a 
obsahuje jednotkové ceny. Pro doržení dikce zákona uvádí zadavatel jednotkové ceny, které jsou ve 
smlouvě obsaženy:  
 

a) Ostraha objektů - sazba za jednoho pracovníka dodavatele a každou hodinu poskytování 
služeb – 134,00 Kč bez DPH; 

b) Služby výjezdové skupiny - sazba za jednoho pracovníka dodavatele a každou hodinu 
poskytování služeb – 150,00 Kč bez DPH; 

c) Služby ozbrojeného doprovodu osob určených zadavatelem - sazba za jednoho pracovníka 
dodavatele a každou hodinu poskytování služeb – 150,00 Kč bez DPH. 

 

 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 8 

se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň 

IČO: 000 63 797 
 
 

Veřejná zakázka: 
„Hlídací a zabezpečovací služby v objektech, ve kterých působí 

Úřad městské části Praha 8“ 
 

ev. č.   Z2016-004899 
 

zadávaná ve zjednodušeném režimu dle ustanovení § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 



3. Použitý druh zadávacího řízení: 
 

Tato podlimitní veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu dle ustanovení § 129 ZZVZ. 

 

4. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 

Do zadávacího řízení podali nabídku celkem dva (2) dodavatelé, konkrétně: 

• Společnost „Bezpečnostní služby pro MČ Praha 8“ 

Učastníci společnosti: SECURITAS ČR s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 (vedoucí 

společník); PK HOLDING CZ s. r. o., Tiskařská 257/10, 108 00, Praha 10 (společník)  

• CENTR GROUP, a.s, Na Příkopě 1096/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

 

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

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru: 
 
Vybraným dodavatelem se stala společnost „Bezpečnostní služby pro MČ Praha 8“ (specifikovaná 

výše v bodě 4 této zprávy), protože tento účastník zadávacího řízení se umístil jako první v pořádí dle 

hodnocení na základě hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci.  

 
7. Označení poddodavatele dodavatele: 

 
Plnění předmětu smlouvy bude realizováno bez využití poddodavatelů. 
 

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Zadavatel použil zadávací řízení ve zjednodušeném režimu, protože bezpečnostní služby tvořící 

předmět plnění této veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 4 k ZZVZ - seznamu služeb, které se 

zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ. 

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

Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ, které zavádí povinnost, aby písemná komunikace mezi zadavatelem 
a dodavatelem musela probíhat výhradně elektronicky, je pro zadavatele Městská část Praha 8 
účinné až ode dne 18. října 2018. Z důvodů bezpečnosti a zavedené praxe u zadavatele byla zvolena 
pouze možnost listinného předložení nabídky. 

 
10. Seznam osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 
 
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby, která se podílela na procesu zadání veřejné zakázky. 
 
11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

ZZVZ. 
 
Ustanovení 78 odst. 3 ZZVZ nebylo použito. Požadavek na výši obratu nepřesáhl dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky  
 



 

 

V Praze dne 1. 6. 2017 

 

 

 

_________________________________ 
Městská část Praha 8 

Roman Petrus, starosta 
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