č. j.: MV-152399-64/VZ-2014
Počet listů: 4
Přílohy: 1/1

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle § 76, 79 a § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

„Školení v oblasti IT pro forenzní zkoumání“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

402232

Věstník veřejných zakázek:

7402011002232

TED:

2014/S 247-436431

Číslo části veřejné zakázky:

Část 2 – Exchange Servery – forensic průřez přes
jednotlivé verze (zpřístupňování a analýza)

1.

Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení
osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
2.

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

Mgr. Iveta Kučerová

Seznam posuzovaných nabídek

Poř. č.

1.
2.
3.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/zájemce

IČ/RČ/datum narození
dodavatele/zájemce

PC-DIR Real, s.r.o.
GOPAS, a.s.
OKsystem, a.s.

25533525
63911035
27373665

1

Datum
podání
nabídky
6. 2. 2015
6. 2. 2015
9. 2. 2015

Čas
podání
nabídky
10:00
12:58
8:40

3.

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Poř. č.
---

Název/jméno dodavatele
----------------------------------

Důvod pro vyřazené nabídky
-------------------------------------

Nebyla vyřazena žádná nabídka.
4.

Popis posouzení a hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Komise provedla posouzení z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelné
nabídky podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky splňují požadavky zákona i zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci.
Komise posoudila, zda uchazeči předložili v nabídce čestná prohlášení podle § 68 a) až c)
zákona.
Komise posoudila rovněž nabídkovou cenu podle § 77 zákona z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Hodnotící komise konstatovala, že nabídky neobsahují mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
Způsob hodnocení nabídek
V souladu se zadávací dokumentací a s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona byla
základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena bez DPH.
Výsledné pořadí nabídek bude sestaveno podle výše celkové nabídkové ceny tak, že na
prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší
cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Seznam hodnocených nabídek v části 2 veřejné zakázky:
Číslo
Obchodní firma/název/jméno uchazeče
nabídky
1.
2.
3.

PC-DIR Real, s.r.o.
Mlýnská 70, 602 00 Brno
GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
OKsystem, a.s.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 1
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Celková nabídková
cena
109 500 Kč bez DPH
166 800 Kč bez DPH
135 850 Kč bez DPH

5.

Výsledek hodnocení pořadí nabídek – část 2

Pořadí

Celková nabídková
cena

Obchodní firma/název/jméno uchazeče
nabídek
1.
2.
3.

PC-DIR Real, s.r.o.
Mlýnská 70, 602 00 Brno
OKsystem, a.s.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 1
GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

109 500 Kč bez DPH
135 850 Kč bez DPH
166 800 Kč bez DPH

Na základě sestaveného pořadí hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu
s uchazečem PC-DIR Real, s.r.o., Mlýnská 70, 602 00 Brno, který se umístil na prvním
místě.
6.

Složení hodnotící komise podpisy členů hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla v počtu 6 členů ze 7 jmenovaných a byla usnášeníschopná.
Jméno a příjmení
člena hodnotící
komise

Ing. Markéta Brtková
Mgr. Jana Šimková
Mgr. Aneta Boučková
kpt. Mgr. Jan Kolman
por. Bc. Miroslav
Smejkal
Petr Prošek

Irena Herainová

Obchodní firma,
organizace, vůči níž je
člen hodnotící komise
v pracovněprávním či
obdobném vztahu
Odbor projektového
řízení
Odbor projektového
řízení
Odbor projektového
řízení
Kriminalistický ústav
Praha
Kriminalistický ústav
Praha
Odbor veřejných
zakázek a centrálních
nákupů
Odbor veřejných
zakázek a centrálních
nákupů
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RČ/číslo
OP/OEČ člena
hodnotící
komise

Datum
podpisu
zprávy

687845

18.3.2015

687248

18.3.2015

686337

18.3.2015

274073

18.3.2015

324016

18.3.2015

211271

18.3.2015

213075

18.3.2015

Podpis

omluvena

7.

Ostatní informace o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek

Veřejná zakázka byla zadaná v rámci ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona – otevřené
řízení. V rámci této veřejné zakázky byly podány 3 (tři) nabídky.
Hodnotící komise přistoupila podle § 59 zákona k posouzení kvalifikace. Hodnotící komise
využila možnosti podle §59 odst. 4 zákona a od uchazečů PC-DIR Real, s.r.o. a OKsystem, a.s.
požadovala písemné objasnění předložených informací. Uvedení uchazeči doručili
prostřednictvím datové schránky požadované doklady ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů.

8.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem Mgr. Iveta Kučerová
zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVE O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do
zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace,
vůči níž je osoba,
která nahlédla do
zprávy
v pracovněprávním
či obdobném vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla do
zprávy

5

Datum
nahlédnutí
do zprávy

Náklady za
výpis/opis
v Kč

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do
zprávy

