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Oznámení o výběru dodavatele
dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

Identifikační údaje zadavatele:

Město Šumperk
náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk; IČ: 00303461

Název veřejné zakázky:

„Modernizace TC ORP Šumperk“
(dále jen předmětná zakázka)

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Mgr. Tomáš Spurný, starosta města

Spisová značka:

105607/2021 TAJ/PAKO

Identifikační údaje účastníka:

VISITECH a.s.
Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 255 43 415

Vážený účastníku,
tímto Vám v souladu s § 123 ZZVZ oznamuji rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, usnesení
RM č. 3624/21 ze dne 18. 11. 2021, na předmětnou zakázku.
Zadavatel vybral dodavatele na předmětnou zakázku VISITECH a.s. se sídlem: Košinova 655/59,
Královo Pole, 612 00 Brno; IČ: 25543415.
Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek předmětné zakázky ze dne 4. 10.
2021.
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle ZD kap. 6,
v rámci ekonomické výhodnosti zadavatel hodnotil nabídky výhradně podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH dle ust. § 114 odst. 2 ZZVZ.
Hodnocení nabídek jednotlivých účastníků podle výše celkové nabídkové ceny bylo provedeno
seřazením nabídek podle hodnoty celkové nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší, viz
následující tabulka.
Pořadí

Název / jméno účastníka

1.

VISITECH a.s.

2.

CALEUM a.s.

Sídlo

Košinova 655/59, Královo Pole,
612 00 Brno
Na Pankráci 1724/129, Praha Nusle PSČ 14000

IČ

Celková nabídková cena za plnění
veřejné zakázky v Kč bez DPH

25543415

3.097.373,-

28351363

3.199.680,-

Na základě hodnocení nabídek ze dne 4. 10. 2021 komise pro hodnocení nabídek konstatovala, že
dle hodnotícího kritéria ekonomicky nejvhodnější nabídku předložil účastník VISITECH a.s. se sídlem:
Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno; IČ: 25543415.
Vybraný dodavatel VISITECH a.s. prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení předmětné
zakázky a jeho nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Pořadí: 1.
Název / jméno účastníka:
VISITECH a.s.
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Doklady ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení.
Výpis ze dne: 3. 11. 2021
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Není starší než 3 měsíce: Ano
Splnění základních kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
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2) U požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace a technické
kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Výpis ze dne: 3. 11. 2021
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Není starší než 3 měsíce: Ano
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 78 odst. 1 ZZVZ
Prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů nebylo zadavatelem požadováno.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech:
Ano
i. dodávka, implementace, uvedení do provozu
Objednatel: Hlavní město Praha
technické infrastruktury obdobné předmětu této
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka,
veřejné zakázky, která obsahovala nabízený systém
implementace, uvedení do provozu technické
sběru a vyhodnocování logů (SEM), přičemž
infrastruktury obdobné předmětu této veřejné zakázky
minimální finanční objem činil nejméně 1.000.000
Finanční objem: 5.580.000,- Kč bez DPH
Kč bez DPH.
Ukončení dodávky: 3/2020
Ano
i. dodávka, implementace, uvedení do provozu
Objednatel: Teplárny České Budějovice a.s.
technické infrastruktury obdobné předmětu této
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka,
veřejné zakázky, která obsahovala nabízený systém
implementace, uvedení do provozu technické
sběru a vyhodnocování logů (SEM), přičemž
infrastruktury obdobné předmětu této veřejné zakázky
minimální finanční objem činil nejméně 1.000.000
Finanční objem: 3.498.000,- Kč bez DPH
Kč bez DPH.
Ukončení dodávky: 9/2020
Ano
i. dodávka, implementace, uvedení do provozu
Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
technické infrastruktury obdobné předmětu této
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka,
veřejné zakázky, která obsahovala nabízený systém
implementace, uvedení do provozu technické
sběru a vyhodnocování logů (SEM), přičemž
infrastruktury obdobné předmětu této veřejné zakázky
minimální finanční objem činil nejméně 1.000.000
Finanční objem: 1.198.000,- Kč bez DPH
Kč bez DPH.
Ukončení dodávky: 10/2019
Projektový tým.
a) vedoucí týmu
1 osoba
b) technik – specialista IT 2 osoby
Jméno: Ing. Pavel Škorpil
vzdělání: VŠ
a) vedoucí týmu bude mít vzdělání min. VŠ, praxe
obor: Inženýrská informatika a automatizace
min. 5 let v oblasti poskytování služeb informačních
Doklad o vzdělání ze dne: 18. 6. 2002
technologií, zkušenosti prokázané seznamem
Reference profesní životopis ze dne: 3. 11. 2021
realizovaných zakázek v oblasti informačních
Délka praxe: 12 let
technologií, na kterých působil v obdobné pozici
viz seznamem realizovaných zakázek v oblasti
jako vedoucí týmu – min. 2 zakázky.
informačních technologií v profesním životopise.
Pozice vedoucí projektu na 10 zakázkách
b) technik – specialista IT bude mít vzdělání min.
Jméno: Ing. Tomáš Roch
SŠ, praxe min. 3 roky v oblasti poskytování služeb
vzdělání: VŠ
informačních technologií, zkušenosti prokázané
obor: bezpečnostní management
seznamem realizovaných zakázek v oblasti
Doklad o vzdělání ze dne: 19. 9. 2017
informačních technologií, na kterých působil v
Reference profesní životopis ze dne: 3. 11. 2021
obdobné pozici jako technik – specialista IT – min. 2
Délka praxe: 5 let
zakázky, přičemž:
viz seznamem realizovaných zakázek v oblasti
• minimálně 2 osoby na pozici technik – specialista
informačních technologií v nabídce.
IT bude disponovat certifikací na nabízený systém
Pozice technik – specialista na 6 zakázkách
sběru a vyhodnocování logů (SEM) a to minimálně v
Certifikace: Certifikát LOG Manager ze dne 25. 8. 2021
oblasti instalace a konfigurace;
b) technik – specialista IT bude mít vzdělání min.
Jméno: Mária Škvareninová
SŠ, praxe min. 3 roky v oblasti poskytování služeb
vzdělání: SŠ
informačních technologií, zkušenosti prokázané
obor: gymnázium
seznamem realizovaných zakázek v oblasti
Doklad o vzdělání ze dne: 24. 5. 2012
informačních technologií, na kterých působil v
Reference profesní životopis ze dne: 3. 11. 2021
obdobné pozici jako technik – specialista IT – min. 2 Délka praxe: 3 roky
zakázky, přičemž:
viz seznamem realizovaných zakázek v oblasti
• minimálně 2 osoby na pozici technik – specialista
informačních technologií v nabídce.
IT bude disponovat certifikací na nabízený systém
Pozice technik – specialista na 3 zakázkách
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sběru a vyhodnocování logů (SEM) a to minimálně v Certifikace: Certifikát LOG Manager ze dne 25. 8. 2021
oblasti instalace a konfigurace;
c) Vzhledem k tomu, že nejdůležitější částí
předmětu veřejné zakázky je dodávka a podpora
provozu bezpečnostního „systému sběru a
vyhodnocování logů (SEM)“ s možností následné
analýzy a řešení bezpečnostních událostí/incidentů
CISRT tým výpisem z https://www.trustedz kritických systémů a aplikací, tak Zadavatel
introducer.org/ a to minimálně z kategorie „Listed“:
požaduje, aby účastník prokazatelně doložil, že
provozuje mezinárodně registrovaný CSIRT tým
(Computer Security Incident Response Team), tj.
projektový tým, který se bude bezprostředně podílet
na plnění veřejné zakázky.
Ne
Název poddodavatele: --IČ: --Prokázání prostřednictvím poddodavatele:
Sídlo: ---Název smlouvy: --Datum uzavření smlouvy: --Splnění technických kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
Prokázání splnění kvalifikace účastníkem:
Prokázal
(prokázal, neprokázal)

3) seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy
- nebyly požadovány
4) výsledek zkoušek vzorků
- nebyly požadovány
Poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 242 odst. 2 ZZVZ:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele
zadávacího řízení účastníkovi.
Právo účastníka podle § 243 ZZVZ:
Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli až po vzniku
práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání
námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.
Poučení o zákazu uzavření smlouvy podle § 246 odst. 1 ZZVZ:
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 nebo § 125
odst. 1 ZZVZ, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
zadávacího řízení.

V Šumperku dne: 23. 11. 2021
Razítko a podpis oprávněné osoby zadavatele:

Razítko

………………………………………..
Mgr. Tomáš Spurný, starosta města
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