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Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 - Strašnice
000 25 593

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NADLIMITNÍ ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ:
„Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb"
Evidenční číslo zakázky ve WZ: Z2018-021720
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon") vyhotovil tuto písemnou zprávu k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce
zadávané dle zákona.

1. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Předmět veřejné zakázky:
Tato veřejná zakázka představuje čtvrtou část z celku tvořeného celkem 6 veřejnými
zakázkami, jež jsou dle ustanovení § 35 zákona zadáváný v samostatných zadávacích
řízeních.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu,
zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.
Požadované službý:
-

Poskytnutí služeb datových linek pro připojení ústředí ČSÚ, médií, www.volbvhned.cz
a Státní volební komise v průběhu voleb;

-

Zajištění služeb ochrany proti DDoS útokům a dalších bezpečnostních služeb.
Poskytování služeb webhostingu pro www.volbvhned.cz a prezentaci videí;

-

Vytvoření projektu komunikační infrastruktury;

-

Posílení síťové infrastruktury;

-

Nadstandardní servis klíčových síťových a bezpečnostních prvků.

Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázký je uvedena ve smlouvě
a v jejích přílohách.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za veškeré služby komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb pro
jedny volby činí 3 470 200

Kč bez DPH s tím, že skutečná cena dílčí službý

nadstandardního servisu klíčových síťových a bezpečnostních prvků bude vyčíslena jako
součin skutečně poskytnutých člověkohodin (předpokládaný počet je 590 člověkohodin)
služeb v příslušných volbách a ceny za jednu člověkohodinu (cena sjednaná ve smlouvě činí
1 490 Kč bez DPH). Plnění se vztahuje na všechny volby v průběhu trvání smlouvy (tzn. např.
i předčasné volby, nová volba prezidenta apod.).

2. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení
3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Název:

02 Czech Republic a.s.

Sídlo:

Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

60193336

4. Identifikační údaje všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejích vyloučení:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
5. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodněni
jejich výběru:
Název:

02 Czech Republic a.s.

Sídlo:

Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

60193336

Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídka společností 02 Czech Republic a.s. splnila všechny podmínky pro účast dodavatele
v zadávacím řízení a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky. Výše uvedený dodavatel byl v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona
vybrán bez provedení hodnocení, jelikož byl jediným účastníkem zadávacího řízení.
6. Identifikační údaje poddodavatelů:
ARISTIA, spol. s r.o., Praha 4, K Novému dvoru 16/č.p. 229, PSČ 14200, IČO 45806799
7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita:
Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním diaiogem nebylo použito.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
9. Odůvodnění použití zjednodušeněho režimu, bylo-li použito:
Zjednodušený režim nebyl použit.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomu došlo:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídky byly přijímány v elektronické podobě.

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů.
13. Odůvodnění postupu, proč zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na
částí:
Veřejná zakázka byla rozdělena na 6 částí zadávaných v souladu s ustanovením § 35 zákona
v samostatných zadávacích řízeních. Tato veřejná zakázka představuje čtvrtou část z celku.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle
§ 78 odst. 3:
Prokázání obratu nebylo požadováno.
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