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

č. j. VZ41_2021 s názvem: „Servisní služby MaR pro ČRo“
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:
Pravidelné profylaktické prohlídky a zajištění poruchovém servisu na zařízeních měření a regulace
v objektech Českého rozhlasu dle specifikace uvedené v rámcové dohodě a předmětných dílčích
smlouvách.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná v rámcové dohodě:
3.300.000,- Kč bez DPH.
4. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ, a to na služby
v podlimitním režimu.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Obchodní jméno, sídlo
Siemens, s.r.o.
Smart Infrastructure – REU
Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00

IČO

00268577

6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena rámcová dohoda:

Obchodní jméno, sídlo
Siemens, s.r.o.
Smart Infrastructure – REU
Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00

IČO

00268577

8. Odůvodnění výběru výše uvedeného vybraného dodavatele:
Jediným hodnotícím kritériem nabídky byla stanovena její ekonomická výhodnost, kterou zadavatel
hodnotil dle dikce ustanovení § 114 odst. 1 a odst. 2 a ustanovení § 115 ZZVZ na základě nejnižší
nabídkové ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že jednací řízení bez uveřejnění bylo podle ustanovení § 63
odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ vedeno pouze s jediným účastníkem, byl dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ
vybrán jediný účastník bez provedení hodnocení.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Na realizaci veřejné zakázky se poddodavatelé podílet nebudou.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Zadavatel zadal předmětnou veřejnou zakázku v režimu jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3
písm. b) a c) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Zadavatel spatřuje naplnění podmínek pro postup dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ
v následující skutečnosti. Systém měření a regulace, tvořený produkty dodavatele Siemens, s.r.o., Smart
Infrastrucutre – REU, IČO: 00268577, instalovaný v budovách zadavatele je autorským dílem dodavatele,
který je jediný držitelem autorských práv včetně patentů k těmto produktům se vážícím a jediným
vykonavatelem majetkových práv. Produkt je vytvořen na základě chráněného know-how dodavatele a
jednotlivé součásti výše uvedených systémů jsou patentově chráněny. Vzhledem k ochraně výhradních
práv z hlediska zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), lze konstatovat, že
z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, tedy neexistuje žádný jiný subjekt, který by byl
požadované plnění schopen poskytnout, a žádným jiným způsobem než prostřednictvím výše zmíněného
subjektu není možné požadavky Českého rozhlasu naplnit.
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