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/21/004 vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání veřejné zakázky
na dodávky „Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami“, zahájeném dle ust. § 53 zákona
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 2. 2. 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. 1R-36/2020 ze dne 13. 1. 2021 (dále jen komise) ve složení:
Ing. Jaroslav Míth, člen Rady městské části Praha 4
Ing. Hana Englová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, Úřad městské části Praha 4 (náhradník za
člena)
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

DATASYS s.r.o.
IČO: 612 49 157
Sídlo: Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 13000
Právní forma: společnost s ručením omezeným
M-COM s.r.o.
IČO: 256 72 959
Sídlo: Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným

DATUM a ČAS
DORUČENÍ
NABÍDKY

4. 3. 2021
7:22:38

4. 3. 2021
11:22:29

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;
b) v souladu s § 113 zákona komise posoudila, zda je nabídková cena včetně DPH dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí nabídek, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky přiměřená:
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadí
umístění
účastníka

Účastník zadávacího řízení

Výše nabídkové
ceny včetně DPH

Pořadové
číslo
účastníka

1.

M-COM s.r.o.

6.044.555 Kč

2.

2.

DATASYS s.r.o.

6.431.755 Kč

1.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka č. 2 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.
Komise konstatovala, že nabídková cena vybraného dodavatele nevykazuje znaky mimořádně nízké
nabídkové ceny.
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 11. 3. 2021

Ing. Jaroslav Míth, v.r.
Ing. Hana Englová, v.r.
Mgr. Martin Fíla, v.r.
Digitálně podepsal

Mgr. Gabriela Mgr. Gabriela Sýkorová
Datum: 2021.03.19
Sýkorová
14:29:42 +01'00'

Zapsala: Mgr. Gabriela Sýkorová, tajemník komise
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Přehled splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
v zadávacím řízení k veřejné zakázce "Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami"
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)

M-COM s.r.o.

Identifikační údaje vybraného Sídlo
dodavatele
IČ

Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4
25672959

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
výhodnosti nabídek

6 044 555,00 Kč

Požadavky ze zákona a požadavky zadavatele

Doklad/Osoba

Datum vyhotovení

Posouzení dokladu

15.2.2021
3.3.2021

splněno

03.03.2021

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
Prokázání základní
způsobilosti dle § 75 odst. 1
písm. a) až e) zákona

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
§ 74 odst. 1 písm. d) zákona
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 Výpis z SKD čestné
písm. b) zákona a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona
prohlášení
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

Prokázání profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1
a odst. 2 písm. a) zákona

výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní, je-li v něm uchazeč
zapsán
doklad o oprávnění k
podnikání (živnostenské
oprávnění či licenci, dle § 77
odst. 2 písm. a) zákona)

živnostenské oprávnění

seznam významných dodávek a 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)

čestné prohlášení

Významné dodávky a služby (seznam)

alespoň 1 významná služba odpovídá kategorii A1 přílohy č. 1
zadávací dokumentace, jejímž předmětem bylo vytvoření či
Blue Partners s.r.o., čestné prohlášení ze dne 15.2.2021 Katalog
aktualizace technické dokumentace aplikací objednatele,
služeb, aplikací, dokumentace, aktiva, 1/2019, více jak 100tis. Kč,
přičemž počet provozovaných informačních systémů
OVB Allfinanz, a.s.
objednatele byl více jak 10, počet uživatelů objednatele je více
jak 100 a cena zakázky byla vyšší než 100.000 Kč bez DPH

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

alespoň 1 významná služba odpovídá kategorii A2 přílohy č. 1
zadávací dokumentace, jejímž předmětem bylo vytvoření
katalogu aktiv objednatele, přičemž počet spravovaných aktiv
byl vyšší jak 10 a cena zakázky byla vyšší než 100.000 Kč bez
DPH

Blue Partners s.r.o., čestné prohlášení ze dne 15.2.2021 Analýza
GDPR (součástí katalog aktiv), 8/2018, více jak 100tis. Kč, Česká
obchodní inspekce

alespoň 1 významná služba odpovídá kategorii A3 přílohy č. 1
zadávací dokumentace, jejímž předmětem bylo provedení
rizikové analýzy objednatele, přičemž počet aktiv vstupujících
do rizikové analýzy byl vyšší jak 10 a cena zakázky byla vyšší
než 100.000 Kč bez DPH

Blue Partners s.r.o., čestné prohlášení ze dne 15.2.2021 Analýza
GDPR (součástí riziková analýza), 8/2018, více jak 100tis. Kč,
Česká obchodní inspekce

alespoň 1 významná služba odpovídá kategorii B1 přílohy č. 1
zadávací dokumentace, jejímž předmětem bylo zhodnocení
možností zcizení přístupových údajů formou sociálních
technik a souvisejících služeb u objednatele, přičemž cena
zakázky byla vyšší než 100.000 Kč bez DPH

Blue Partners s.r.o., čestné prohlášení ze dne 15.2.2021
Bezpečnostní audit, bez data, více jak 100tis. Kč, Progress
Marketing

alespoň 3 významné služby odpovídají kategorii B2 přílohy č. 1
zadávací dokumentace, jejichž předmětem bylo penetrační
testování a zhodnocení zranitelností systémů v prostředí
objednatele, přičemž cena celkem byla vyšší než 1.000.000 Kč

insighti a.s., čestné prohlášení ze dne 16.2.2021
Penetrační
testy, 1/2018-6/2020, 1780800 Kč, Good Data, s.r.o.
Penetrační testy, 9/2018-1/2020, 708.400 Kč, Zonky, s.r.o.
Penetrační testy, 294.800 Kč, Letiště Praha, a.s.

Výz
M-COM s.r.o., čestné prohlášení ze dne 3.3.2021
Dodávka prostředí vícefaktorové autentifikace, 6/2020, více než
1,5 mil. Kč, UNIQA pojišťovna, a.s.
Řešení vícefaktorové autentifikace, 11/2020, více než 600tis. Kč,
alespoň 3 významné dodávky a služby odpovídají kategorii C1 UNIQA poisťovna, a.s.
nebo C2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace, jejichž předmětem
COMGUARD a.s., čestné prohlášení ze dne 18.2.2021
byla dodávka s implementací prostředí multifaktorové
Dodání řešení včetně implementačních prací a zaškolení uživatelů
autentizace nebo dodávka správy privilegovaných účtů v
pro správu privilegovaných účtů, 9/2020-1/2021, více než
prostředí objednatele, přičemž cena zakázek byla celkem vyšší 500tis.Kč, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. Dodání
řešení včetně implementačních prací a zaškolení uživatelů pro
než 2.000.000 Kč bez DPH
správu privilegovaných účtů, 3/2020-9/2020, více než 200tis. Kč,
Město Mělník
Dodání řešení
dvoufaktorové autentizace včetně servisní podpory k dodanému
řešení, 7/2019-7/2021, více než 1,4 mil. Kč, Česká televize

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

PhDr. Peter
Popálený, MBA
(zam.), čestné
prohlášení, diplom
VŠ, certifikát,
životopis

24.02.2021

splněno pro tuto fázi
zadávacího řízení
(kopie)

Auditor
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu;
Platná certifikace v min. úrovni: ISMS Lead auditor;
Profesní zkušenost na pozici lead auditora s realizací alespoň 3
projektů v rozsahu:
jednoho projektu kategorie A významné služby, jednoho projektu
kategorie B významné služby, a
jednoho projektu kategorie C významné služby.

Mgr.Tomáš Veselý,
jednatel podd. Blue
Partners s.r.o.,
čestné prohlášení,
diplom VŠ, certifikát,
životopis

16.02.2021

splněno pro tuto fázi
zadávacího řízení
(kopie)

Auditor
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu;
Platná certifikace v min. úrovni: ISMS Lead auditor;
Profesní zkušenost na pozici lead auditora s realizací alespoň 3
projektů v rozsahu:
jednoho projektu kategorie A významné služby, jednoho projektu
kategorie B významné služby, a
jednoho projektu kategorie C významné služby.

Ing.Jiří Houša,
zam.podd. Blue
Partners s.r.o.,
čestné prohlášení,
diplom VŠ, certifikát,
životopis

16.02.2021

splněno pro tuto fázi
zadávacího řízení
(kopie)

Radovan Vacek,
podd. insighti a.s.,
čestné prohlášení,
certifikát, životopis

22.02.2021

splněno pro tuto fázi
zadávacího řízení
(kopie certifikát)

20.8.2020
11.5.2020

splněno (kopie)

ověřeno 10.3.2021

splněno

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby - část technické kvalifikace (významné služby kateg.
A1, A2, A3 a B1, osoby techniků 2x Auditor, certifikát ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 Management IT
služeb)

Blue Partners s.r.o.
IČO 27373622
1) čestné prohlášení
15.2.2021 16.2.2021
o kvalifikaci
2) poddodavatelská
smlouva

splněno

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby - část technické kvalifikace (významné služby kateg.
B2, osoby techniků 2x Auditor)

insighti a.s.,
IČO 28539991
1) čestné prohlášení
16.2.2021 17.2.2021
o kvalifikaci
2) poddodavatelská
smlouva

splněno

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby - část technické kvalifikace (významné služby kateg.
C1 a C2)

COMGUARD a.s.,
IČO 04305426
1) čestné prohlášení
18.2.2021 19.2.2021
o kvalifikaci
2) poddodavatelská
smlouva

splněno

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby - část kvalifikace (certifikace Trusted Introducer, min.
na úrovni Accredited)

ComSource s.r.o.,
IČO 29059291
1) čestné prohlášení
3.2.2021
o kvalifikaci
2) poddodavatelská
smlouva

splněno

Seznam techniků

Project Manager
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu;
Platná certifikace v min. úrovni: PRINCE2® Foundation;
Profesní zkušenost na pozici projektového manažera s využitím
metodiky projektového a změnového řízení PRINCE2.

Ethical Hacker
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
Platná
certifikace v min. úrovni: Ethical hacker
Profesní
zkušenost jako ethical hackera s realizací alespoň 3 projektů, kdy
jeden projekt odpovídá kategorie B významné služby.

Prokázání kvalifikace dle §
79 odst. 2 písm. e) zákona

zavedení norem v oblasti bezpečnosti informací a managementu IT
M-COM
služeb a to v rozsahu předložení:
ISO 27001:2014
• certifikátu ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Systém managementu
Blue Partners s.r.o.
bezpečnosti informací a
ISO 20000-1:2019
• certifikátu ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 Management IT služeb

Prokázání kvalifikace dle §
53 odst. 4 zákona

osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu certifikace
Trusted Introducer, min. na úrovni Accredited, vydanou nezávislou
nadnárodní bezpečnostní autoritou potvrzující firemní znalost ve
zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů určenou pro Českou
republiku

ComSource s.r.o.
certifikát - odkaz

Návrh smlouvy ve znění přílohy č. 4 ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka (případně plná moc udělená oprávněnou osobou k podpisu)
Prohlášení výrobce zařízení, příp. oficiálního distributora pro ČR, že se jedná o nové produkty a
současně, že nabízené zboží je určeno pro trh v ČR a pochází z oficiálního distribučního kanálu
daného pro ČR

19.2.2021

ANO
prohlášení
distributora

18.02.2021

splněno (kopie)

Popis nabízeného řešení včetně hodnoty o splnění jednotlivých parametrů dle požadavků zadavatele
v příloze č. 1 pro kategorii C předmětu plnění veřejné zakázky

ANO

Seznam poddodavatelů

Blue Partners s.r.o., IČO 27373622, podíl 25% na plnění
VZ, významné služby kateg. A1, A2, A3 a B1, dále osoby
techniků Specialista Auditor, dále certifikát ISO 200001:2019
insighti a.s., IČO 28539991, podíl 5% na plnění VZ,
významné služby kateg. B2, dále osoba technika Specialista
Ethical Hacker
COMGUARD
a.s., IČO 04305426, podíl 15% na plnění VZ, významné
služby kateg. C1 a C2
ComSource
s.r.o., IČO 29059291, podíl 5% na plnění VZ, certifikace
Trusted Introducer, min. na úrovni Accredited

Spolehlivost plátce DPH

ANO, ověřeno v ARES 8.3.2021

Údaje o skutečném majiteli - evidence skutečných majitelů
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