OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
na veřejnou zakázku s názvem:
Prováděcí projekt modernizace ISKŘ hl. m. Prahy
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Luďkem
Štefflem, členem představenstva
IČO:
027 95 281
(dále jen „zadavatel“)
Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele na plnění předmětné veřejné zakázky s názvem
„Prováděcí projekt modernizace ISKŘ hl. m. Prahy“ (dále jen „veřejná zakázka“):
T-SOFT a.s.
IČO: 40766314
U zásobní zahrady 2552/1a
130 00 Praha 3 – Žižkov
a toto své rozhodnutí tímto oznamuje účastníkům zadávacího řízení této veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Zadavatel po posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (kvalifikační způsobilosti
dodavatelů) na veřejnou zakázku vyloučil jednoho z účastníků zadávacího řízení. Odůvodnění
vyloučení účastníka je obsaženo v samostatném dokumentu s názvem „Oznámení o vyloučení
účastníka“.
S ohledem na skutečnost, že ve lhůtě stanovené pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze
dvě nabídky, kdy jeden z účastníků byl vyloučen, postoupil by do fáze hodnocení pouze jediný
účastník.
Zadavatel proto přistoupil k uplatnění postupu dle ust. § 122 odst. 2 ZZVZ a vybral dodavatele
bez provedení hodnocení. V souladu s tímto postupem se tak nevyhotovuje Zpráva o hodnocení
nabídek dle ust. § 119 ZZVZ.
Nabídka vybraného dodavatele byla úplná, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
a účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím pro zadání veřejné zakázky.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky v souladu s ustanovením § 241 a §242
ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů
ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. V souladu s čl. 18 Zadávací dokumentace, ve
spojení s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ se toto oznámení považuje za doručené okamžikem jeho
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uveřejnění na profilu zadavatele. Dodavatel se může v souladu s ustanovením § 243 ZZVZ
vzdát práva na podání námitek, a to písemně k rukám zadavatele.
V Praze dne 4.12.2017
Digitálně podepsal Michal Fišer,
Michal Fišer,
MBA
Datum: 2017.12.04 16:10:19
MBA
+01'00'
__________________________

Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

___________________________
Operátor ICT, a.s.
Ing. Luděk Šteffel
člen představenstva
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