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Přílohy:3/10

ZPRÁVA O POSOUZENÍ NABÍDKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (DÁLE JEN „VZMR“)
Jedná se o VZMR dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“) s oslovením jednoho uchazeče. V případě, ţe by předpokládaná částka plnění této
zakázky byla nad hranicí pro VZMR, bylo by moţno vyuţít jednací řízení bez uveřejnění s jedním
uchazečem dle § 23 odst. 4, písm. a) zákona.
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
IČO zadavatele:
00007064
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Hajný, ředitel Správy logistického zabezpečení Policejního
prezidia ČR
Veřejná zakázka s názvem:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Předpokládaná cena bez DPH:
Termín posouzení:
I.

Analýza a optimalizace databázové platformy
PPR-10478-9/ČJ-2014-990656
509 917,35 Kč
5. května 2014, 10:00 hod.

Oslovená firma:

Obchodní firma/název/jméno, případně
jména, a příjmení dodavatele/zájemce
Microsoft, s.r.o.
II.

Sídlo/místo podnikání,
popřípadě místo
trvalého pobytu
Vyskočilova 1461/2a,
140 00 Praha 4

IČO/RČ/datum
narození
dodavatele/zájemce
IČ 47123737

I. Složení komise pro posouzení nabídky
Komise pro posouzení nabídky (dále téţ jen „komise“) se sešla dne 5. května 2014 v 10:00 hodin
v místnosti č. 206 v sídle zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené
veřejné zakázce za účelem posouzení nabídky. Za společnost Microsoft s.r.o. se jednání komise
zúčastnil pan David Řepa (viz Příloha č. 1 – Seznam zástupců uchazečů přítomných při jednání
komise).
Složení komise – členové:
Jméno, případně jména, a příjmení
kpt. Ing. Robert Beneš
plk. Ing. Niels Jansen
Ing. Martin Bischof
Mgr. Ilona Blahníková

Pracovní zařazení
Odbor informatiky a provozu informačních
technologií PP ČR
Odbor informatiky a provozu informačních
technologií PP ČR
Oddělení materiálně technického zabezpečení
Odboru správy majetku SLZ PP ČR
Odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR

Komise se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
III.

Nepodjatost členů komise
Všichni členové komise podepsali na svém prvním zasedání čestné prohlášení o nepodjatosti (viz
Příloha č. 2) a byli poučeni o tom, ţe vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo
náhradníků členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to bezodkladně oznámit
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zadavateli. Ţádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a toto písemné
prohlášení učinili.
IV.

Posouzení nabídky
Na začátku jednání provedli pracovníci OVZ SLZ PP ČR kontrolu kvalifikačních předpokladů,
které uchazeč předloţil ve své nabídce. Touto kontrolou bylo zjištěno, ţe návrh smlouvy o
sluţbách poskytování technické podpory je podepsána Ivou Herlesovou na základě plné moci.
Tato plná moc byla podepsána Roman Cabálkem dne 27. 6. 2013. Ve výpisu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (který byl v nabídce předloţen), ale pan Roman Cabálek nebyl
uveden. Pan Řepa uvedl, ţe v době udělení plné moci pan Cabálek jednatelem společnosti
byl. Tato skutečnost byla ověřena na internetových stránkách www.justice.cz (viz Příloha č.
3). Poté komise konstatovala, ţe veškeré doklady poţadované ve výzvě k předloţení nabídky
byly předloţeny.

Dále členové hodnotící komise s odbornou způsobilostí posoudili nabídku z hlediska
kompletnosti zpracování podle poţadavků na předmět plnění uvedený ve výzvě k předloţení
nabídky. Po tomto posouzení všichni členové komise konstatovali, ţe v nabídce jsou uvedeny
veškeré činnosti a sluţby, které byly poţadovány.
Následovalo posouzení nabídkové ceny, která činí:
510 000,-- Kč bez DPH, tj., 617 100-- Kč včetně 21% DPH.
Členové hodnotící komise s odbornou způsobilostí potvrdili, ţe nabídková cena svou výší
převyšuje přidělený finanční limit o 100 Kč. Z tohoto důvodu byl zástupce společnosti
Microsoft s.r.o. pan Řepa poţádán o slevu. Zástupce společnosti ţádost akceptoval a přislíbil
poskytnutí slevy, která bude odpovídat přislíbenému finančnímu limitu na tuto veřejnou
zakázku.
Vzhledem k výše uvedenému zástupci zadavatele a navrhovatele zakázky doporučují
zadavateli uzavřít se shora uvedeným uchazečem smlouvu o poskytování sluţeb na částku:
509 917,35 Kč bez DPH, tj., 617 000-- Kč včetně 21% DPH.
Jednání se zúčastnili, s výše uvedeným souhlasí a svými podpisy potvrzují:
Jméno, případně jména, a
příjmení

Pracovní zařazení

kpt. Ing. Robert Beneš

OIPIT PP ČR

5. 5. 2014

v.r.

plk. Ing. Niels Jansen

OIPIT PP ČR

5. 5. 2014

v.r.

Ing. Martin Bischof

OMTZ OSM SLZ PP ČR

5. 5. 2014

v.r.

Mgr. Ilona Blahníková

OVZ SLZ PP ČR

5. 5. 2014

v.r.

Datum a podpis

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

5. května 2014

Jméno, případně jména a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem zadavatele

Ing. Miroslav Hajný

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v.r.

Zpracovala: Mgr. Ilona. Blahníková, tel.: 974 884477
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