PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Poskytování bezpečnostních služeb

Identifikační údaje zadavatele:

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00 23 12 23
zastoupená: starostkou PhDr. Jitkou Synkovou
Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu
(majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván.
Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí
nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku
škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí
v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon
režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody),
popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
Poliklinika Žufanova bude připojena el. požární signalizací na pult hasičského záchranného
sboru – z toho poté vyplyne další bod činnosti poskytovatele tj. 24hodinová pohotovostní služba
během celého roku (všední dny, víkendy i svátky) a okamžité vyslání zásahové jednotky
poskytovatele bezpečnostních služeb k objektu polikliniky (dojezd do 30minut).
Poskytovatel bude zodpovědný po ukončení zásahu hasičských složek za uzamčení prostor
objektu a zajištění prostor proti škodám na movitém a nemovitém majetku objednatele.
Pohotovostní služba a okamžité vyslání zásahové jednotky poskytovatele bezpečnostních
služeb jsou samostatnými položkami ve Výkazu služeb ostrahy k ocenění, který je přílohou
zadávací dokumentace a současně je samostatnou položkou Čl. III (Cena za služby) Smlouvy
o poskytování bezpečnostních služeb. Tato služba bude poskytována a účtována
poskytovatelem bezpečnostních služeb až po zprovoznění připojení EPS na pult hasičského
záchranného sboru. O termínu bude poskytovatel informován objednatelem v dostatečném
předstihu.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková měsíční cena za služby dle článku I.B. smlouvy se stanovuje podle počtu hodin odpracovaných
dodavatelem, přičemž cena za 1 odpracovanou hodinu se sjednává ve výši:
v objektu Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena s DPH:

95,00 Kč
19,95 Kč
114,95 Kč

v objektu Úřadu MČ Praha 17, pracoviště Makovského 1141
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena s DPH:

95,00 Kč
19,95 Kč
114,95 Kč

Celková měsíční cena za hlídkovou činnost dle článku I.C. smlouvy se stanovuje podle počtu hodin
odpracovaných dodavatelem, přičemž cena za 1 odpracovanou hodinu, vč. dopravného se sjednává
ve výši:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena s DPH:

100,00 Kč
21,00 Kč
121,00 Kč

Cena za 24hodinovou pohotovostní službu (EPS Poliklinika) se sjednává v paušální výši za jeden měsíc
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

4 575,00 Kč
960,75 Kč
5 535,75 Kč

Cena za vyslání zásahové jednotky k objektu polikliniky - cena za 1 odpracovanou hodinu
včetně dopravného:
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

400,00 Kč
84,00 Kč
484,00 Kč

Služby 24hodinové pohotovosti a vyslání zásahové jednotky k objektu polikliniky (EPS)
budou poskytovány a účtovány dodavatelem bezpečnostních služeb až po zprovoznění připojení EPS
na pult hasičského záchranného sboru. O termínu bude dodavatel informován objednatelem
v dostatečném předstihu.
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen zákon).
Označení účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma

IČO:

Sídlo

Erpa Security s. r. o.
Bartoň a Partner s. r. o.
IPO PRIMO s. r. o.
K2S Facility, spol. s r. o.
OBS Praha s. r. o.
BPSA s. r. o.
FORCORP GROUP spol. s r. o.

24798908
26810093
28633431
04561325
24315028
27558568
27841031

Sezemínská 2028/1, 15500 Praha 5
Chválkovice 580, 77900 Olomouc
Kalvodova 816/8, 70900 Ostrava

Průmyslová 566/5, 10800 Praha
Sokolovská 194/205, 19000 Praha 9
Tovární 1112, 53701 Chrudim
Hodolanská 413/32, 77900 Olomouc

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Erpa Security s. r. o., Sezemínská 2028/1, 150 00, Praha 5, IČO: 24798908
Odůvodnění vyloučení:

Vyloučení účastníka zadávacího řízení je v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona
č. 134/2016Sb. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podmínky pro podání nabídky.
Nabídka společnosti Erpa Security s. r. o. neobsahuje nabídkovou cenu (oceněný výkaz
k ocenění), neobsahuje kvalifikaci, jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky,
ani návrh smlouvy. Nabídka obsahuje jen ceník služeb ostrahy v hodinových sazbách.
Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Bartoň a Partner s. r. o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČO: 26810093
Odůvodnění výběru:
Nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější ve smyslu splnění zadaných podmínek
a hodnotících kritérií. Nabídka splňuje podmínky hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, nabízí nejlepší
poměr mezi cenou a nabízenou kvalitou.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, kteří jsou zadavateli
známi: žádný takový poddodavatel není zadavateli znám.
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