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Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupená zadavatelem: JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.
ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání
Č. j. MV-68870-43/VZ-2016

Praha 13. června 2017
Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence““
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené
naddlimitní veřejné zakázce zadávané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
– otevřené nadlimitní řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.
a) Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve
smlouvě,
Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení
osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
JUDr. Petr Novák, Ph.D. – zadavatel
ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je navrhnout a v provozu ověřit realizovatelnost
účinného mechanismu detekce, identifikace a prevence kybernetických hrozeb a
vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů (tzv. Cyber Threat
Intelligence).

Celková cena předmětu plnění sjednaná ve smlouvě:
27 072 521,- Kč
b) Zvolený druh zadávacího řízení,
Veřejná zakázka byla zadána podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona jako
otevřené nadlimitní řízení.
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru
nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna
prostřednictvím subdodavatele,
1/ CZ.NIC, z.s.p.o.
Se sídlem: Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3
IČO: 67985726
DIČ: CZ67985726
a
2/ CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 63839172
DIČ: CZ63839172

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Důvodem přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči je skutečnost, že uvedená
nabídka splnila veškeré požadované obsahové i věcné náležitosti zákona
a zadávacích podmínek.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna subdodavatelem.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena,

1.

2.

CZ.NIC, z.s.p.o, Praha 3, Milešovská
1136/5, 13000 Praha 3 a CESNET,
zájmové sdružení právnických osob,
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 5
Atos IT Solutions and Services s.r.o.,
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

27 072 521,- Kč

16 092 140,- Kč

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti
v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační
údaje zájemců, jež nebyli vyzvání k podání nabídky, k jednání či účasti
v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
IČO: 44851391
Důvodem vyloučení je neprokázání technických kvalifikačních předpokladů podle §
50 a § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Předložené významné služby nedokladují
zkušenosti s problematikou předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. Zadávací
dokumentace

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
Nedošlo k takovému vyloučení.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či
jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,
Nebyla využita taková možnost.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

za zadavatele
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
ředitel
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