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Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Zajištění servisní podpory komponentů Centrálního místa služeb“
Na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla vyhotovena k výše uvedené
veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení a zveřejněné dne 15. října 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 494766 písemná zpráva, která
obsahuje
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve
smlouvě :
Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČO : 00007064, zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu
informačních technologií a komunikací;
Předmětem VZ je zajištění obnovy servisních podpor zařízení v prostředí CMS,
jejichž platnost končí v letošním roce. CMS je základní a stěžejní částí projektu
„Komunikační infrastruktura veřejné správy“. Cílem veřejné zakázky je pořízení
podpory výrobce a licencí pro zařízení v CMS.
Smlouva nebyla uzavřena, neboť po posouzení nabídek zbyla k hodnocení jedna
nabídka, a tak veřejná zakázka byla zrušena – viz bod h).
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b) Zvolený druh zadávacího řízení :
Otevřené řízení - § 21 odst. 1 písm. a) zákona.
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 :
Smlouva nebyla uzavřena – viz bod h).
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu :
Nabídka č. 1 – ALEF NULA,a.s., IČO:618 58 579, U Plynárny 1002/97, 101 00
Praha 10, nabídková cena 10 752 407,69 Kč bez DPH, tj. 13 010 413,30 Kč
s DPH
Nabídka č. 2 – Simac Technik ČR, a.s., IČO:630 79 496, Radlická 740/113C,
158 00 Praha 5, nabídková cena 10 482 128,99 Kč bez DPH, tj. 12 683 376,08
Kč s DPH.
e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti :
Nabídka č. 1 – ALEF NULA,a.s., IČO:618 58 579, U Plynárny 1002/97, 101 00
Praha 10 – nabídka nesplnila zadávací podmínky.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení :
--------------

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednací
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita :
Nebyly použity tyto druhy řízení.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno :
Na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona, neboť po posouzení
nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.
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i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění :
1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li
k překročení této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu
nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková
smlouva uzavřena.
Veřejná zakázka nebyla zadána v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

Ing. Vladimír Velas
zadavatel

podepsáno elektronicky
:
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