ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064
zastoupená
Mgr. Tomášem Kroupou,
pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací

Č. j.: MV-246-382/SIK5-2017
Praha 10. 7. 2017
Počet listů: 5

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)
1. Identifikace centrálního zadavatele
Název:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Právní forma:

325 - Organizační složka státu

IČ:

00007064

Sídlo:

17000 Praha - Holešovice, Nad Štolou 936/3

2. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

DATA_LL PL_2552

Druh veřejné zakázky:

služby

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému dle §
138 ZZVZ s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen
„DNS KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku
veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž bylo ve Věstníku veřejných
zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354,
ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním
číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623,
7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623.

Způsob zahájení
zadávacího řízení:

Odesláním výzvy k podání nabídek, jež byla dle § 141 odst. 1 ZZVZ
odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního
systému.
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Způsob ukončení
zadávacího řízení:

Uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 124 ZZVZ.

3. Předmět veřejné zakázky
Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky bylo poskytování služeb DATA_LL,
jejichž technická specifikace je uvedena v příslušných katalogových
zakázky:
listech uvedených v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci na zavedení
DNS KIVS.
Hlavní CPV kód:

64200000-8

4. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková konečná
hodnota zakázky bez
DPH:

359 871,00 Kč

5. Vybraný dodavatel
Obchodní firma:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

649 49 681

Sídlo:

Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00

Odůvodnění výběru
nejvhodnější nabídky:

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky byla
hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky nejnižší
nabídková cena ve smyslu § 114 odst. 2 ZZVZ.
V souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ byla jako nejvhodnější vybrána
nabídka této společnosti, protože se jednalo o nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.

Poddodavatelem bude
plněna část veřejné
zakázky:

Zadavateli není známo, že by účastník plánoval plnit část veřejné
zakázky prostřednictvím poddodavatele.

6. Identifikace účastníků a jejich nabídková cena
Na Veřejnou zakázku podali nabídku následující účastníci:
Název:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

649 49 681

Sídlo:

Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00

Nabídková cena bez
DPH po elektronické

359 871,00 Kč
2

aukci:

Název:

ha-vel internet s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

253 54 973

Sídlo:

Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ 712 00

Nabídková cena bez
DPH po elektronické
aukci:

459 360,00 Kč

Název:

O2 Czech Republic a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

601 93 336

Sídlo:

Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

Nabídková cena bez
DPH po elektronické
aukci:

871 776,00 Kč

7. Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
Z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni následující účastníci:
Název:

ha-vel internet s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

253 54 973

Sídlo:

Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ 712 00

Odůvodnění vyloučení:

V návaznosti na nabídku Uchazeče do zadávacího řízení k zadání
Veřejné zakázky, podanou dne 22. 3. 2017, ve znění nabídkové ceny
podané Uchazečem v rámci elektronické aukce konané dne 31. 3.
2017, požádal Centrální zadavatel Uchazeče výzvou ze dne 13. 4.
2017, o vysvětlení nabídky ve smyslu ust. § 113 odst. 4 ZZVZ (dále
jen „Žádost o vysvětlení“), a to ve lhůtě 10 dnů od obdržení Žádosti o
vysvětlení. Důvodem postupu Centrálního zadavatele bylo podezření
na přítomnost mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)
v nabídce Uchazeče, kdy v rámci Žádosti o vysvětlení Centrální
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zadavatel podrobně popsal jednotlivé skutečnosti, které jej vedly
k podezření na možnou přítomnost MNNC v nabídce Uchazeče, a
dále stanovil, jaké skutečnosti (informace a podklady) má Uchazeč
pro účely vysvětlení podané nabídky Centrálnímu zadavateli
předložit.
Žádost o vysvětlení byla Uchazeči doručena dne 13. 4. 2017.
Do konce lhůty pro vysvětlení nabídky (tato uplynula dne 24. 4.
2017) Centrální zadavatel od Uchazeče neobdržel požadované
vysvětlení nabídky ani jakékoli jiné sdělení vztahující se k podané
nabídce.
S ohledem na výše uvedené dospěl Centrální zadavatel k závěru, že
Uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu
obsaženou v jeho nabídce, když neposkytl Centrálnímu zadavateli
jakoukoli součinnost k jeho Žádosti o vysvětlení. Centrální zadavatel
proto v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 ZZVZ Účastníka ze
zadávacího řízení k zadání Veřejné zakázky vyloučil.
8. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka byla zadávána v rámci dynamického nákupního systému a z tohoto důvodu
nebyla Centrálním zadavatelem dále rozdělena na části. S ohledem na předmět veřejné zakázky
není její další dělení možné.

Mgr. Tomáš Kroupa
pověřen řízením
odboru provozu informačních technologií a komunikací
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