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

Uveřejněno prostřednictvím E-ZAK

Číslo VZ
VZP/21/004

Naše značka
P4/123585/21/OPR/SYK

Vyřizuje/linka
Sýkorová/261 192 157
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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 17. března 2021 usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 5R-193/2021 v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním
řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Opatření k ochraně před kybernetickými
hrozbami“, zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 2. 2. 2021 na profilu zadavatele, (dále jen
zadávací řízení),
o výběru dodavatele
M-COM s.r.o., IČO 256 72 959, se sídlem Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4,
(dále jen vybraný dodavatel), s nabídkovou cenou 6.044.555 Kč včetně DPH, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona.
Zadavatel si v čl. 13 písm. a) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí o výběru
dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.
Detailní popis hodnocení nabídek (zpráva o hodnocení nabídek) a výsledek posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele tvoří přílohy tohoto oznámení.

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. V souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona
se toto oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění
na profilu zadavatele.
Účastník zadávacího řízení se v souladu s ust. § 243 zákona může písemně vzdát práva na podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Doručením písemného vzdání se práva podat námitky
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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.
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VZDÁNÍ SE PRÁVA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
v zadávacím řízení č. VZP/21/004 k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami“,
vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 2. 2. 2021 na profilu zadavatele,
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.
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