Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ11/2019 – „Rekonstrukce EPS v ČRo Plzeň“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektrického požárního systému (dále jen EPS) v objektu ČRo Plzeň, v
rámci postupné modernizace EPS na jednotný systém, a to dle vypracované projektové dokumentace DPS a PBŘS z
01/2019.
Součástí díla bude rovněž poskytování služeb v době trvání záruky 36 měsíců, spočívající v provádění pravidelných
ročních kontrol provozuschopnosti a půlročních funkčních zkoušek na systému EPS, dle vyhlášky MVČR č. 246/2001
Sb. Tyto služby budou prováděny pravidelně v půlročních intervalech od provedení výchozí revize – předání díla.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
4 124 616,- Kč bez DPH, což činí 4 990 785,36 Kč s DPH
3. Použitý druh zadávacího řízení:
Zadavatel využil zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:

Obchodní jméno účastníka, sídlo

IČO

ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 1446/10, 180 00 Praha 8
KH servis a.s., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

26184672
45279748

5. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
KH servis a.s., se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČO: 45279748.
7. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická výhodnost
nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
FIRETON s.r.o., Havlíčkova 1145, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27608042.
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