Všem účastníkům zadávacího řízení
Oznámení o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:
Spis. č. zadavatele:

VÝBĚR DODAVATELE MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 2020-2023
otevřené řízení s použitím elektronické aukce
Z2019-004698
0222004944

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele a toto své rozhodnutí oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení
v souladu s ustanovením § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“).
Zadavatel v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku rozhodl o výběru dodavatele:

O2 Czech Republic a.s., se sídlem, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 00, IČO: 60193336,
Odůvodnění:
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla podána jako jediná, splnila zadávací
podmínky a byla tak vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
a) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost podle § 74 Zákona
-

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj dne
ze dne 24. 6. 2019, Evidenční číslo: W19060002309

b) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval profesní způsobilosti podle § 77 Zákona
-

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj dne
ze dne 24. 6. 2019, Evidenční číslo: W19060002309

c) Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií technické kvalifikace dle § 79 Zákona:
-

Č.

Vybraný dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dále uvedenými významnými službami:

Identifikace objednatele
Český rozhlas,

1.

Vinohradská 12, Praha 2, PSČ
120 00
IČO 45245053

Termín
plnění
06/2016–
05/2019,
nadále
poskytováno

Finanční objem (cena)
Kč bez DPH
více než
6 mil. Kč
bez DPH / rok

Popis předmětu služby
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb, součástí
těchto služeb je: Zřízení a poskytování virtuální privátní sítě
(VPN). Přímé propojení datové sítě
zákazníka s mobilními datovými službami SMS řešení.

ČD – Telematika, a.s.
Pernerova 2819/2a,

2.

Praha 3, PSČ 130 00
IČO 61459445
ČEZ ICT Services, a.s.
Duhová 1531/3, Praha 4,

3.

PSČ 140 53
IČO 26470411

06/2016–
05/2019, nadále
poskytováno

06/2016–
05/2019, nadále
poskytováno

více než 10 mil.

Poskytování mobilních

Kč bez DPH / rok

telekomunikačních služeb

více než 10 mil.

Poskytování mobilních

Kč bez DPH / rok

telekomunikačních služeb

více než 10 mil.

Poskytování mobilních

Kč bez DPH / rok

telekomunikačních služeb

Ministerstvo obrany –
Sekce vyzbrojování a
akvizic

4.

Náměstí Svobody 471,
Praha 6, PSČ 160 00

06/2016–
05/2019, nadále
poskytováno

IČO 60162694

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 Zákona, ustanovením § 104 Zákona ve spojení s ustanovením § 122 Zákona
zadavatel sděluje, že vybraný dodavatel bude v souvislosti s výběrem dodavatele a procesem uzavření smlouvy na
plnění této veřejné zakázky vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je
již zadavatel nemá k dispozici.
Přílohu a nedílnou součást tohoto oznámení tvoří kopie dále uvedených dokumentů:



Zpráva o hodnocení nabídek před konáním elektronické aukce
Zpráva o hodnocení nabídek po konání elektronické aukce
Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle § 241 odst. 3 Zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru dodavatele. K námitkám
podaným po uplynutí této lhůty nebude přihlíženo. V souladu s ustanovením § 243 Zákona se účastník může práva
na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele písemně vzdát.
Zadavatel rovněž dle § 246 Zákona, nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s vybraným účastníkem.
V Praze dne 26. 7. 2019

……………………………..
Ing. Radek Hovorka
člen představenstva
Letiště Praha, a.s.

……………………………..…..…..
Ing. Jiří Kraus
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.
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