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ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064
Zastoupená Mgr. Ivetou Kučerovou,
ředitelkou odboru projektového řízení,
dále jen zadavatel
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Č. j.: MV-152399-97/VZ-2014
Praha 29. května 2015

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Veřejná zakázka: „Školení v oblasti IT pro forenzní zkoumání“ – část 5 –
Programovací jazyk Java.
Zadavatel na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné
zakázce na služby konané podle ustanovení § 27 zákona, v otevřeném řízení, sepsal
tuto písemnou zprávu:
a)
Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel: česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČ: 00007064, zastoupená Mgr. Ivetou Kučerovou.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je prohloubení znalostí specialistů
Kriminalistického ústavu Praha v oblasti zkoumání počítačové kriminality,
realizovaných v rámci projektu „Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských
zdrojů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005, který je spolufinancován z EU, Evropského
sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky.
Veřejná zakázka na služby.
CPV kód a název: 80510000-2 Odborná školení
80340000-9 Speciální vzdělávání
Cena sjednaná ve smlouvě:
59 000,- Kč bez DPH.
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b)
zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení podle § 27 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 subdodavatelů:
Vybraný uchazeč:
PC-DIR Real, s.r.o.
Mlýnská 70
602 00 Brno
IČ: 25533525
Důvodem přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči je skutečnost, že nabídka
splnila veškeré požadované obsahové i věcné náležitosti zákona a zadávacích
podmínek veřejné zakázky a při hodnocení nabídek splnila nejlépe hodnotící
kritérium, kterým byla nejnižší nabídková cena.
Plnění prostřednictvím subdodavatele:
Ing. Pavel Štěpán
Moskevská 1504/65
101 00 Praha – Vršovice
IČ: 45326606
Prostřednictvím subdodavatele Ing. Pavla Štěpána bude plněna realizace kurzu
Programovací jazyk Java.
d)

identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
PC-DIR Real, s.r.o.
1.

59 000 Kč bez DPH

Mlýnská 70, 602 00 Brno

71 390 Kč s DPH 21%

IČ: 25533525
GOPAS, a.s.
2.

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

68 600 Kč bez DPH
83 006 Kč s DPH 21%

IČ: 63911035

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:
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Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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
Mgr. Iveta Kučerová
ředitelka odboru projektového
řízení
podepsáno elektronicky
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