OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
VZ:
„Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím
ECC®/IVISEC®“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7, IČO: 02795281 (dále jen „zadavatel“),
zahájil dne 04.03.2021 uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele zjednodušené
podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu
k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®“.
Zadavatel r o z h o d l o v ý b ě r u d o d a v a t e l e
Z.L.D. s.r.o.
se sídlem Vánková 796/6, 181 01 Praha 8
IČO: 25631365
a své rozhodnutí Vám tímto oznamuje.

O d ů v o d n ě n í:
Nabídka vybraného dodavatele splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách.
S ohledem na skutečnost, že byla podána pouze 1 nabídka jediného účastníka, nebylo hodnocení
provedeno, zadavatel však posoudil soulad s předpokládanou hodnotou a obvyklost ceny v místě a
čase plnění.
Výsledek procesu je uveden v přiloženém Protokolu z jednání hodnoticí komise.
Příloha č. 1 – Protokol z jednání hodnoticí komise (anonymizováno)
Příloha č. 2 – Zápis o posouzení splnění kvalifikace vybraného dodavatele
Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle
ust. § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.

Digitally signed by
Michal
Michal Fišer MBA
2021.03.30
Fišer MBA Date:
15:05:46 +02'00'

________________________________________
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

podepsal JUDr.
JUDr. Matej Digitálně
Matej Šandor, Ph.D.
Datum: 2021.03.30
Šandor, Ph.D. 13:38:09 +02'00'

________________________________________
JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva

Příloha č. 1
Protokol z jednání hodnotící komise
VZ:
„Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím
ECC®/IVISEC®“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE
ze dne 26.03. a 28.03.2021
Hodnoticí komise (dále jen „komise“) se poprvé sešla formou použití prostředků dálkové komunikace
(on-line) na svém 1. jednání dne 26.03.2021, vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ, a dále podruhé shodným způsobem dne
28.03.2021, a z těchto jednání pořídila tento souhrnný protokol.
I.

Složení komise a její usnášeníschopnost

Jméno a příjmení přítomného člena či náhradníka komise
1.
2.
3.

(anonymizováno)
(anonymizováno)
(anonymizováno)

Komise se sešla v počtu 3 členů, a tudíž je usnášeníschopná.
II. Přizvaní odborníci
Jednání hodnotící komise se nezúčastnili žádní přizvaní odborníci.
III. Prohlášení ke střetu zájmů
Všichni přítomní členové komise jsou seznámeni s následujícím seznamem podaných nabídek, které v
rámci shora uvedené veřejné zakázky účastníci zadávacího řízení předložili:
Přijaté elektronické nabídky
Pořadové číslo

Název účastníka

IČO

Datum doručení

1

Z.L.D. s.r.o.

25631365

26.03.2021 05:57:27
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Všichni přítomní konstatovali, že nejsou ve smyslu ust. § 44 ZZVZ ve střetu zájmů a na důkaz toho
podepsali čestné prohlášení ke střetu zájmů.
IV. Náplň 1. jednání komise
Předmětem jednání komise bylo nejprve hodnocení nabídek.
S ohledem na skutečnost, že byla podána pouze 1 nabídka jediného účastníka, není hodnocení
provedeno.
Komise tak přistoupila rovnou k posouzení podmínek účasti a posouzení výše nabídkové ceny.

Pořadové
číslo nabídky

A. Nabídka účastníka

1.

název/obchodní firma/jméno a příjmení
účastníka/sídlo/IČO
Z.L.D. s.r.o.
Vánková 796/6, 181 01 Praha 8
25631365

Nabídková cena za plnění veřejné
zakázky (v Kč bez DPH)
5 350 000,- celkem / 535 000,měsíčně

B. Posouzení způsobilosti a kvalifikace účastníka Z.L.D. s.r.o.
Komise dále přistoupila k posouzení způsobilosti a kvalifikace účastníka Z.L.D. s.r.o.
V rámci této činnosti komise shodně dospěla k závěru, že:
(anonymizováno)
Komise konstatuje, že účastník bude vyzván k vyjasnění/doplnění kvalifikace a tímto úkonem
pověřuje členku komise – (anonymizováno).
C. Posouzení ostatních podmínek účasti Z.L.D. s.r.o.
Komise následně přistoupila k posouzení splnění technických podmínek, obchodních podmínek a
dalších podmínek účastníka Z.L.D. s.r.o. stanovených zadavatelem.
Při posuzování návrhu smlouvy komise konstatovala rozpor (anonymizováno)
Komise konstatuje, že účastník bude vyzván k vyjasnění/doplnění tohoto rozporu a tímto úkonem
pověřuje členku komise – (anonymizováno).
V. Závěr 1. jednání komise
Komise se usnesla na nutnosti zajistit doplnění/objasnění nabídky účastníka ve výše uvedeném smyslu.
Doplnění/objasnění musí být provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, která bude
odeslána dne 26.03.2021 prostřednictvím profilu zadavatele ve formě a obsahu, který tvoří přílohu
tohoto protokolu.
Komise se sejde opakovaně po doručení požadovaného doplnění/objasnění ze strany účastníka.
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VI. Zahájení 2. jednání komise
S ohledem na skutečnost, že vyzvaný účastník dne 28.03.2021 doručil prostřednictvím profilu
zadavatele objasnění své nabídky, sešla se komise, v plném počtu jejích členů, na výzvu její členky
(anonymizováno), pověřené administrací výzvy, a to dne 28.03.2021. Objasnění nabídky tvoří přílohu
k tomuto protokolu.
A. Posouzení způsobilosti a kvalifikace účastníka Z.L.D. s.r.o.
Komise dále přistoupila k opakovanému posouzení způsobilosti a kvalifikace účastníka Z.L.D. s.r.o.
V rámci této činnosti komise shodně dospěla k závěru, že doručeným objasněním nabídky účastníka
došlo k doplnění kvalifikačních požadavků v potřebném rozsahu.
Komise konstatuje, že účastník splnil stanovené požadavky na způsobilost a kvalifikaci.
B. Posouzení ostatních podmínek účasti Z.L.D. s.r.o.
Komise následně přistoupila k posouzení splnění technických podmínek, obchodních podmínek a
dalších podmínek účastníka Z.L.D. s.r.o. stanovených zadavatelem.
V rámci této činnosti komise shodně dospěla k závěru, že doručeným objasněním nabídky účastníka
došlo k odstranění původního rozporu mezi textem nabídky a návrhem smlouvy.
Komise konstatuje, že účastník splnil stanovené požadavky na další podmínky účasti v řízení.
VII. Závěr 2. jednání komise
Komise konstatuje, že účastník prokázal splnění všech podmínek stanovených ZZVZ či zadavatelem ve
stanoveném rozsahu.
Cena nabízená jediným účastníkem je v místě a čase obvyklá, neboť se pohybuje v limitu
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
VIII.

Doporučení zadavateli

S ohledem na výše uvedené se tedy komise usnesla, že doporučuje předmětného dodavatele,
společnost Z.L.D. s.r.o., představenstvu společnosti (zadavateli) k výběru a k uzavření příslušné
smlouvy. Předložení předmětných materiálů zajistí (anonymizováno).

Jména a podpisy přítomných členů komise
Jméno a příjmení člena komise

Podpis

(anonymizováno)
(anonymizováno)
(anonymizováno)
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Příloha č. 2

ZÁPIS O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VYBRANÉHO DODAVATELE
VZ:
„Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a
technologiím ECC®/IVISEC®“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
ZÁPIS O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 ZZVZ

Datum a čas jednání:

30.03.2021

Místo jednání:

sídlo zadavatele

1. Předmětem jednání je provedení posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.
Vybraný dodavatel byl na základě ust. § 122 ZZVZ dne 29.03.2021 vyzván, aby předložil tyto údaje a
doklady - originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, které nebyly v nabídce předloženy
v originále či ověřené kopii, a to konkrétně:
Základní způsobilost
-

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 4.3.1 písm. a) zadávací
dokumentace;

-

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.3.1 písm. b) zadávací
dokumentace;

-

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.3.1 písm. d)
zadávací dokumentace; a

-

výpis z obchodního rejstříku, ve vztahu k čl. 4.3.1 písm. e) zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje
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Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní jméno vybraného
dodavatele

Z.L.D. s.r.o.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
se sídlem Vánková 796/6, 181 01 Praha 8
IČO: 25631365
zastoupený jednatelem společnosti, panem Ing. Vladimírem
Dudychou

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů
rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

nebyl v zemi svého sídla v posledních
5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin
a) uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu
nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

Ověřená kopie Výpisu z evidence rejstříku trestů
PO ze dne 09.03.2021, doložka konverze do
dokumentu obsaženého v datové zprávě ze dne
30.03.2021
Ověřená kopie Výpisu z evidence rejstříku trestů
FO p. Vladimír Dudycha ze dne 09.03.2021,
doložka konverze do dokumentu obsaženého v
datové zprávě ze dne 30.03.2021
Originál Potvrzení o neexistenci daňových
nedoplatků vystavený FÚ Územním pracovištěm
pro Prahu 8, elektronicky podepsáno dne
18.03.2021 pí. Sobotkovou Dagmar, doložka
konverze do dokumentu obsaženého v datové
zprávě ze dne 30.03.2021

c) nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

Čestné prohlášení podepsané
společnosti dne 25.03.2021

d) nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Originál Potvrzení o stavu nedoplatků vystavený
PSSZ, elektronicky podepsáno dne 09.03.2021 pí.
Klozovou Jitkou, doložka konverze do dokumentu
obsaženého v datové zprávě ze dne 30.03.2021

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Čestné prohlášení podepsané
společnosti dne 25.03.2021

jednatelem

jednatelem

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
a) obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

Originál Výpisu z obchodního rejstříku ze dne
09.03.2021, doložka konverze do dokumentu
obsaženého v datové zprávě ze dne 30.03.2021
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Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

zejména živnostenské oprávnění k živnosti
řemeslné „Výroba, instalace, opravy
elektrických
strojů
a
přístrojů,
elektronických
a
telekomunikačních
zařízení“.

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 77 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

Splnění kritérií ekonomické kvalifikace
prokáže dodavatel předložením údajů o
celkovém ročním obratu dodavatele,
zjištěném podle zvláštních právních
předpisů1, za poslední tři uzavřená,
bezprostředně
předcházející
účetní
období. Jestliže dodavatel vznikl později,
b) postačí, doloží-li údaje o svém obratu
v požadované výši za všechna účetní
období od svého vzniku.
Celkový roční obrat dodavatele, zjištěný
podle zvláštních právních předpisů, nesmí
činit
v žádném
z bezprostředně
předcházejících tří uzavřených účetních
období méně než 8.000.000,- Kč bez DPH.

Čestné prohlášení podepsané
společnosti dne 25.03.2021

jednatelem

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

a)

Zadavatel požadoval

Název dokladu

Seznam
významných
zakázek
realizovaných v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení obsahujícího
min. uvedení finančního rozsahu, popisu
plnění, doby poskytnutí a identifikace
objednatele

Originál
seznamu
významných
zakázek
realizovaných v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení - formou čestného
prohlášení ze dne 09.03.2021 el. podepsáno
jednatele společnosti
Seznam obsahuje 1 zakázku splňující požadavky
zadavatele.

b)
Seznamu techniků, kteří se budou podílet
na plnění veřejné zakázky

1

Originál seznamu rolí, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky - formou čestného
prohlášení ze dne 26.03.2021 el. podepsáno
jednatelem společnosti, ve znění vysvětlení
nabídky ze dne 28.03.2021.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 7 z 8

Stránka 8 z 8

