PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlo:
IČO:

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA A DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: Implementace opatření v oblasti kybernetické
bezpečnosti MěÚ Cheb – část 1/část 2, nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v certifikovaném elektronickém nástroji
dostupném na https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
Zadavatel se na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) vyhotovil písemnou zprávu s těmito náležitostmi:
a1) označení zadavatele: vizte výše
a2) předmět veřejné zakázky:
Část
1
veřejné
zakázky
–
Řízení
identit
a
přístupových
oprávnění
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace řešení pro řízení identit
a přístupových oprávnění (Identity Management) do informačních systémů a ověřování identit uživatelů
v rámci MěÚ Cheb, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, příslušenství, zaškolení,
zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory.

Část 2 veřejné zakázky – Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě síťových přepínačů, optických
modulů, přístupových WiFi bodů, datového trezoru, přístupových terminály a systému pro jejich řízení,
bezpečnostních kamer a systému pro jejich správu a nahráván, zhášecího systému, rack management
systému a licencí software centrálního systému pro ověřování uživatelů a správu aktivních prvků a aplikační
firewallu.
a3) cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:
Smlouva nebyla uzavřena.
b)

druh zadávacího řízení: vizte výše

c)
označení účastníků zadávacího řízení:
Z důvodu možnosti ovlivnění hospodářské soutěže podle § 218 ZZVZ nejsou účastníci zadávacího řízení
identifikováni.
d)
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Nebyl vyloučen žádný účastník.
e)
označení dodavatelů, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru:
Smlouva nebyla uzavřena.
f)
označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi:
Smlouva nebyla uzavřena.
g)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita:
XXX

h)
XXX

odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

i)
XXX

odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

j)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k
tomuto došlo:
Zadavatel zrušil zadávací řízení obou částí veřejné zakázky podle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, protože je
v zadávacím řízení v každé části veřejné zakázky, a to v Části 1 - Řízení identit a přístupových oprávnění, i
v Části 2 - Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti, jediný účastník zadávacího řízení.
k)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze v elektronické podobě.
l)
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
m)
pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Nadlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na části – vizte předmět veřejné zakázky.
n)
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud
je neuvedl v zadávací dokumentaci:
XXX
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