PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
2. část veřejné zakázky
1.

Veřejná zakázka:
Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané ve výběrovém řízení v
souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
zadávané mimo režim tohoto zákona:

„Ostraha vybraných objektů UP v Olomouci – fyzická a PCO ostraha
pro rok 2019“
2.

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

(dále jen „Zadavatel“)
3.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku, hlídacích a dalších
souvisejících strážních služeb spočívající ve výkonu fyzické ostrahy ve vybraných objektech
Univerzity Palackého v Olomouci, a to na období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a ostrahou
objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany (dále jen „PCO“). Předmět veřejné zakázky je
rozdělen na čtyři části.
2. část veřejné zakázky s názvem: „PřF UP v Olomouci - areál Holice“:
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je fyzická ostraha areálu Přírodovědecké fakulty
UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, který se sestává z pozemků a objektů
včetně všech součástí a příslušenství umístěných na pozemcích v katastrálním území Holice
u Olomouce, jež jsou vymezeny na katastrálním situačním výkresu areálu, který je součástí
výzvy jako příloha 4, a seznamem pozemků areálu, který je součástí výzvy jako příloha 5, a
situačním výkresu areálu PřF UP v Olomouci, ul. Šlechtitelů.

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 1

4.
Cena sjednaná ve smlouvě na 2. část veřejné zakázky: 154,- Kč bez DPH/
hodina výkonu 1 osobou.
5.

Identifikační údaje všech účastníků výběrového řízení:

Přijaté nabídky:
Poř.
číslo

1.

Časový údaj o doručení
nabídky
Datum
Hodina

DODAVATEL
Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580
779 00 Olomouc
IČO: 26810093
Právní forma: 112 – společnost
s ručením omezeným

16.11.2018

08:20

1. nabídka
Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580
779 00 Olomouc
IČO: 26810093
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
6.

154,- Kč

Seznam vyloučených účastníků z výběrového řízení, vč. odůvodnění:

Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.

7.

Hodnocení nabídek účastníků výběrového řízení, kteří nebyli vyloučeni:

Hodnocení nabídek pro 2. část veřejné zakázky bylo provedeno podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti pro 2. část veřejné zakázky byla nejnižší
nabídková cena za jednu hodinu výkonu služby jednou osobou dodavatele.
Komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím řízení byl jediný účastník.
Komise konstatovala, že nabídková cena dodavatele je v místě a čase obvyklá a je nižší než
předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
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Výsledek hodnocení nabídek:
2. část veřejné zakázky:

8.

Pořadí

DODAVATEL

1.

Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580
779 00 Olomouc
IČO: 26810093
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným

Nabídková cena
v Kč bez DPH/ hodina výkonu
1 osobou

154,-

Podpis smlouvy:

Smlouva o poskytování služeb fyzické ostrahy II. byla v souladu se zadávacími podmínkami
uzavřena s níže uvedeným vybraným dodavatelem dne 11. 12. 2018:
Bartoň a Partner s.r.o.
Chválkovice 580
779 00 Olomouc
IČO: 26810093
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
V Olomouci dne

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA

Digitálně podepsal Prof.Mgr. Jaroslav
Miller, Ph.D. MA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci [IČ
61989592], ou=1903, cn=Prof.Mgr.
Jaroslav Miller, Ph.D. MA, sn=Miller,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P440207
Datum: 2019.01.07 14:38:02 +01'00'

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci
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