PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Osoba oprávněná jednat ve
Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Zajištění bezpečnostních služeb

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 257826/2019 / SPU 445585/2019

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění bezpečnostních služeb
a služeb s nimi souvisejícími v objektu na adrese Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 1 704 096 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma/ název:

INDUS PRAHA, spol. s r. o.

Sídlo:

U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

24210668

Nabídková cena v Kč bez DPH:

1 704 096,00

5. Označeni všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

Stránka 1 z 2

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název:

INDUS PRAHA, spol. s r. o.

Sídlo:

U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

24210668

Odůvodnění výběru:
V zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek
jednu nabídku. Komise jmenovaná zadavatelem provedla posouzení nabídky. Nabídka splnila
všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.
9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužity.
10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části (pokud nebylo uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Z důvodu povahy předmětu plnění nebyla zakázka dělena na části.
V Praze dne 11. 11. 2019

………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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