MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, na profilu zadavatele

Uveřejněno prostřednictvím E-ZAK
Číslo VZ
VZP/21/107

Naše značka
P4/077688/22/OPR/SYK

Vyřizuje/linka
Sýkorová/261 192 157

Praha
24. 2. 2022

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Tímto oznamujeme, že veřejný zadavatel, městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala
Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, (dále jen zadavatel), rozhodl dne 23. února 2022 usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 4R-93/2022 v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním
řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění propojení datových center a služby
elektronických komunikací“, zahájeném dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021,
(dále jen zadávací řízení),
o výběru dodavatele
ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava,
(dále jen vybraný dodavatel), s nabídkovou cenou 1.289.376 Kč včetně DPH za běžný rok poskytování
služeb, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1
zákona.
Detailní popis hodnocení nabídek (zpráva o hodnocení nabídek) a výsledek posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele tvoří přílohy tohoto oznámení.
Zadavatel si v čl. 13 písm. a) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí o výběru
dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat zadavateli podle § 242 odst. 2 zákona zdůvodněné
námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Účastník zadávacího řízení se v souladu s ust. § 243 zákona může písemně vzdát práva na podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 0006 3584

tel:
+ 420 261 192 157
e-mail:
gabriela.sykorova@praha4.cz
Profil zadavatele: https://ezak.praha4.cz

Doručením písemného vzdání se práva podat námitky zadavateli tak uplyne tomuto účastníkovi
zadávacího řízení lhůta pro podání námitek. Vzor vzdání se práva námitek v předmětném zadávacím
řízení přikládáme v příloze tohoto oznámení.

Mgr. Michal
Nocar
Mgr. Michal Nocar
pověřený vedením odboru právního
Úřad městské části Praha 4
Digitálně podepsal Mgr. Michal Nocar
Datum: 2022.02.24 09:53:54 +01'00'

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Gabriela Gabriela Sýkorová
Datum: 2022.02.24
Sýkorová
09:45:25 +01'00'

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Gabriela Sýkorová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4
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VZDÁNÍ SE PRÁVA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
v zadávacím řízení č. VZP/21/107 k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby
„Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“,
vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
zahájeném dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon),
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021, (dále jen zadávací řízení),
Identifikační údaje zadavatele
Název: Městská část Praha 4
Sídlo: Antala Staška 2050/80b, 140 46 Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Účastník zadávacího řízení se tímto vzdává práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele ve výše uvedeném zadávacím řízení v souladu s ust. § 243 zákona.

V ……………………. dne ………………..

……………………………………………
podpis oprávněné osoby jednat jménem
účastníka zadávacího řízení

Vyplněné vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení zašlete, prosím, prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK zadavateli.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
dle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)
I.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací řízení č. VZP/21/107 vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání veřejné
zakázky na služby „Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“,
zahájeném dle ust. § 53 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne
22. 12. 2021, (dále jen zadávací řízení).

II.

SLOŽENÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE A PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel jmenoval komisi pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 22R-754/2021 ze dne 1. 12. 2021 (dále jen komise) ve složení:
Ing. Jaroslav Míth, člen Rady městské části Praha 4
Ing. Michal Kárník, tajemník Úřadu městské části Praha 4
Mgr. Martin Fíla, vedoucí oddělení IKT, odbor hospodářské správy, Úřad městské části Praha 4
Tajemník komise: Mgr. Gabriela Sýkorová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, odbor právní,
Úřad městské části Praha 4

III.

SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK
POŘADOVÉ
ČÍSLO

1.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

T-Mobile Czech Republic a.s.
IČO: 64949681
Sídlo: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Právní forma: akciová společnost
ha-vel internet s.r.o.
IČO: 25354973
Sídlo: Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava
Právní forma: společnost s ručením omezeným

DATUM a ČAS
DORUČENÍ NABÍDKY

7. 2. 2022
22:10:30

7. 2. 2022
22:36:16

Nabídky byly zadavateli doručeny elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK na adresu: https://ezak.praha4.cz/ .
IV.

POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky účastníků zadávacího řízení byly hodnoceny podle základního hodnoticího kritéria
ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Hodnocení nabídek v rámci kritéria „Výše nabídkové ceny včetně DPH“ provedla komise takto:
a) stanovila pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH v souladu s § 113
zákona;
b) v souladu s § 113 zákona konstatovala, že nabídková cena včetně DPH dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí nabídek, je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
přiměřená.
Výsledné pořadí nabídek:
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadí
umístění
účastníka

Účastník zadávacího řízení

1.

ha-vel internet s.r.o.

2.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Výše nabídkové
ceny včetně DPH

Pořadové
číslo
účastníka

1.289.376 Kč

2.

1.613.331,72 Kč

1.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka č. 2 ha-vel internet s.r.o.,
IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, (dále jen vybraný dodavatel),
s nabídkovou cenou 1.289.376 Kč včetně DPH za běžný rok poskytování služeb.
V.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provedla posouzení nabídky dodavatele, jehož nabídka
byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a to z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele, tj. posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
v zadávacím řízení. Komise konstatovala, že vybraný dodavatel řádně prokázal splnění všech
požadavků, stanovených zákonem a splnění požadavků, stanovených zadavatelem.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a dalších dokladů pro splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, tvoří přílohu č. 1 této zprávy.
Příloha:
Příloha č. 1 – Přehled splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele vybraným
dodavatelem

V Praze dne 16. 2. 2022

Zapsala: Mgr. Gabriela Sýkorová, tajemník komise
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Přehled splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
v zadávacím řízení k veřejné zakázce "Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací"
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)
Účastník zadávacího řízení - vybraný dodavatel
Obchodní firma (název)

ha-vel internet s.r.o.

Identifikační údaje vybraného Sídlo
dodavatele
IČO

Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava
25354973

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Nabídka zpracovaná v českém jazyce

ANO

Krycí list nabídky (členění nabídkové ceny)

ANO

Hodnoticí kritéria ekonomické
Nabídková cena včetně DPH/rok
výhodnosti nabídek

1 289 376,00 Kč

Požadavky ze zákona a požadavky zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů

Doklad/Osoba

Datum vyhotovení

Vidimace

Posouzení dokladu

výpis z SKD

07.02.2022

07.02.2022

splněno

seznam

07.02.2022

07.02.2022

splněno

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
zákona - PO
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
zákona - FO
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
Prokázání základní
b) zákona
způsobilosti dle § 75 odst. 1
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
písm. a) až e) zákona
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. e) zákona
výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní, je-li v něm uchazeč
zapsán

Prokázání technické
kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. b) a c) a d) zákona

Významné služby (seznam)

Prokázání profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 doklad o oprávnění k
a odst. 2 písm. a) zákona podnikání (živnostenské
oprávnění či licenci, dle § 77
odst. 2 písm. a) zákona)

živnostenské oprávnění

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za
posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
(název objednatele a jméno kontaktní osoby, u které bude možné
poskytnutí významné služby ověřit), v rozsahu:
• 1 služby odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky, tj.
připojení min. 3 ks L2 přípojek s min. rychlostí 100 Mbps a 1 ks
připojení k internetu s min. rychlostí 500 Mbps; a

"Poskytování služeb KIVS", více než 500tis. Kč bez DPH, od 1.2.2021 dosud,
Ministerstvo vnitra

• 1 služby zahrnující připojení k centrálnímu místu služeb s min.
rychlostí 4 Mbps.

"Datové služby VZP ČR", více než 130tis. Kč bez DPH, od 1.7.2020 dosud, Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby - …

NE

Návrh smlouvy ve znění přílohy č. 4 ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
(případně plná moc udělená oprávněnou osobou k podpisu)

ANO, plná moc 21.1.2021

Popis nabízeného plnění - technologie připojení (optika, bezdrát, metalika) dle požadavku zadavatele v
příloze č. 1 zadávací dokumentace. U bezdrátové technologie - výrobce, typ a pásmo, které bude pro
službu využité. U optické přípojky doložení v celé délce mapové podklady. V případě použití dvou
optických přípojek (primární a záložní linka) je nepřípustný jakýkoliv souběh i v rámci budovy.

ANO

Seznam poddodavatelů

bez poddodavatelů

Spolehlivost plátce DPH

ANO, ARES 8.2.2022

Údaje o skutečném majiteli - evidence skutečných majitelů

Věcné a formální připomínky uchazeče

výpis ISSM, 8.2.2022
1) Blažena Halfarová - 66,67%, dat.nar. anonymizovaný údaj, bytem anonymizovaný údaj
2) Miroslav Halfar - 33,33%, dat.nar. anonymizovaný údaj, bytem anonymizovaný údaj

NE

