POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Č.j.: PPR-27225-110/ČJ-2015-990656
Praha 7. června 2017
Počet listů: 1 (oboustranně)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci
obličejů včetně rozšíření systému CCTV
soutěžní dialog
515760

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064

Administrátor
Sídlo:
IČO:

Český Aeroholding, a.s.
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
24821993

1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem Veřejné zakázky je dodání a instalace souboru hardware a software určeného pro integraci
bezpečnostních systémů, automatickou biometrickou detekci obličejů a rozšíření systému CCTV a dále následná
postimplementační servisní podpora po dobu 36 měsíců na letišti Václava Havla Praha.

2.

Cena sjednaná ve smlouvě
70.457.368,57 CZK bez DPH

3.

Zvolený druh zadávacího řízení
Soutěžní dialog dle ustanovení § 35 Zákona.

4.

Identifikační údaje vybraného uchazeče
Uchazeč
Sdružení dodavatelů: Siemens s.r.o. a
AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

5.

Sídlo
Siemensova 1, 155 13, Praha 5

IČO
00268577

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel vybral nabídku v souladu s ust. § 81 odst. 2) Zákona. Vzhledem k tomu, že v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky zbyla po vyřazení jednoho z uchazečů jediná nabídka, komise v souladu s ust. § 79 odst. 6)
Zákona neprováděla hodnocení nabídek.

6.

Subdodavatelé (včetně identifikačních údajů a informace, jaká část veřejné zakázky jim bude zadána)
Tato veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatele.

7.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Nádražní 16
150 05 Praha 5
Email: ovzslzpp@pcr.cz

8.

Konečné
pořadí
nabídky

Uchazeč

1.

Sdružení dodavatelů: Siemens s.r.o. a
AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

2.

JIMI CZ, a.s.

Sídlo
Siemensova 1,
155 13, Praha 5
Butovická
296/14, 158 00,
Praha 5

IČO

Nabídková cena (CZK
bez DPH)

00268577

70.457.370,-

25313436

62.106.166,65

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni, včetně uvedených důvodů
Dodavatel
JIMI CZ, a.s.

Sídlo

IČO

Butovická 296/14, 158 00, Praha 5

25313436

Odůvodnění vyloučení uchazeče:
JIMI CZ, a.s.
V zadávacích podmínkách zadavatel stanovil, že nabízené řešení musí, mimo jiné, zahrnovat vytvoření
samostatného kamerového systému pro účely rozpoznávání obličejů (dále jen „ CCTV FR“) a zajištění jeho
federace (propojení) se stávajícím kamerovým systémem provozovaným na Letišti Václava Havla Praha (dále jen
„CCTV LP“).
V rámci posuzování nabídek zadavatel zjistil, že Uchazeč předložil nabídku, která je v rozporu s požadavky
zadavatele, a to tím že, nabídka Uchazeče neobsahuje vytvoření CCTV FR. Z nabídky uchazeče bylo patrné, že
kamery určené pro rozpoznávání obličejů zamýšlí Uchazeč integrovat do CCTV LP, což je v rozporu se zadávacími
podmínkami.
Pro ověření výše uvedeného zjištění požádal zadavatel Uchazeče o písemné objasnění nabídky. Žádost o písemné
objasnění Uchazeč obdržel dne 22. 02. 2017. Písemné objasnění předložil Uchazeč dne 27. 02. 2017.
Pro úplné objasnění nabídky dále zadavatel vyzval Uchazeče k účasti na jednání komise pro posouzení a
hodnocení nabídek za účelem objasnění nabídky, které se konalo dne 01. 03. 2017.
Z jednání s Uchazečem jasně vyplynulo, že nabídka svým obsahem a rozsahem neodpovídá požadavkům
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídka neobsahuje vytvoření CCTV FR, dostatečný počet kamer
ani licencí pro kamerový systém CCTV FR. Tuto skutečnost potvrdil v rámci jednání sám Uchazeč (výše zmíněný
závěr je uvedený v zápisu z jednání, který zástupci Uchazeče na místě podepsali).
Uchazeč tak nesplnil požadavky zadavatele na technické podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 44 odst.
3 písm. b) Zákona.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k ustanovení § 76 odst. 6 Zákona byl Uchazeč vyloučen z účasti v
zadávacím řízení výše uvedené zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek.
9.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li
k takovému vyloučení
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu podání mimořádně nízké nabídkové ceny

10. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, bylali taková možnost využita:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o Veřejnou zakázku se zvlášť složitým předmětem plnění dle § 24 odst. 2
Zákona, u níž nebyl Zadavatel objektivně schopen přesně vymezit technické podmínky, rozhodl Zadavatel o použití
postupu dle § 35 Zákona, kdy Zadavatel po posouzení kvalifikace písemně vyzval Dodavatele, kteří prokázali
splnění kvalifikace, k účasti na jednání za účelem nalezení vhodných řešení způsobilých splnit jeho potřeby a
požadavky v rámci Veřejné zakázky.
11. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

PhDr. Jaromír Bischof v. r.
zástupce zadavatele

