Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a.s.
otevřené řízení
478126

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objektů a areálů provozovaných
zadavatelem a majetku zadavatele a třetích osob ve střežených objektech a areálu, v souladu se zadávací
dokumentací a jejími přílohami.
II.

Cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně a včas poskytnuté služby odměnu vypočtenou jako součin
skutečně poskytnutého plnění a jednotkové ceny (za 1 osobu a hodinu), která je stanovena ve výši 92,70 Kč.
Rozsah služeb bude stanoven vždy na základě zadavatelem vystavených dlouhodobých pokynů, které budou pro
jednotlivé objekty a areály vystavovány pro období v délce trvání nejméně 3 kalendářních měsíců.
III.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, subdodavatelé

V zadávacím řízení bylo podáno celkem 7 nabídek.
Všichni uchazeči byli písemně vyzváni k účasti v elektronické aukci.
Uchazeč Bartoň a Partner s.r.o. se sídlem Olomouc – Chválkovice 580, PSČ 779 00, IČ 268 10 093 splnil
všechny podmínky vyžadované zadavatelem a předložil nejvhodnější nabídku, tzn. nabídku, která získala
nejvyšší součet bodů.
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky nebudou žádné části plněny prostřednictvím subdodavatelů.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich hodnocení

Konečné
pořadí
nabídky

Nabídková cena
Uchazeč
(Kč bez DPH)

Nabídkov
á cena
Váha 70%

Technická
vhodnost
objektové
instrukce

(počet
bodů )

Technická
vhodnost
objektové
instrukce

Celkový počet
bodů

Váha 30%
(počet bodů)

IV.

1.

Bartoň a Partner s.r.o.

29.600.000,-

70,00

25

30,00

100,00

2.

Mark2 Corporation Czech a.s.

29.670.000,-

69,83

25

30,00

99,83

3.

G4S Secure Solutions (CZ),
a.s.

29.860.000,-

25

30,00

99,39

4.

PREVENTA service s.r.o.

32.900.000,-

25

30,00

92,98

5.

Special Service International,
spol. s r.o.

34.484.400,-

25

30,00

90,09

6.

CENTR GROUP, a.s.

34.501.200,-

60,06

25

30,00

90,06

7.

SECURITAS ČR s.r.o.

36.777.777,-

56,34

25

30,00

86,34

69,39
62,98

60,09

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení nebo nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění

Pro nesplnění kvalifikačních kritérií nebyl vyloučen žádný zájemce.
Pro nesplnění zadávacích podmínek nebyl vyloučen žádný uchazeč.
Pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebyl vyloučen žádný uchazeč.
V.

Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním

Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného řízení s použitím elektronické aukce.
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne 25. 5. 2014

Ing. Jiří Pos v.r.
předseda představenstva
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Marta Guthová v.r.
místopředsedkyně představenstva

