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prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupená zadavatelem: JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.,
ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání,
kontaktní adresa: MV, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Č. j. MV-104632-41/VZ-2015
Praha 3. března 2016
Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné žláze po
havárii jaderně energetického zařízení (JEZ)“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce zadávané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
– otevřené podlimitní řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.
a) Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve
smlouvě,
Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem
zadavatele

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
JUDr. Petr Novák, Ph.D. – zadavatel
ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem
je
provedení
podrobného
testování
nových
prostředků
vyvinutých/použitelných pro monitorování štítné žlázy, zjištění nedostatků a úzkých
míst procesu hromadného monitorování, návrh doplnění nebo změny funkcí těchto
prostředků na základě vyhodnocení testů, případné následné testování upravených
prostředků.
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Celková cena předmětu plnění sjednaná ve smlouvě:
2 896 137,-Kč bez DPH na vstupu
2 944 000,-Kč s DPH na vstupu
b) Zvolený druh zadávacího řízení,
Veřejná zakázka byla zadána podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona jako
otevřené podlimitní řízení.
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,
Společná nabídka dvou uchazečů:
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
se sídlem: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
IČO:
86652052
DIČ:
CZ86652052
a
NUVIA, a. s.
(do 31. 12. 2015 ENVINET, a. s.)
se sídlem: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
IČO:
25506331
DIČ:
CZ25506331
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Důvodem přidělení veřejné zakázky těmto uchazečům je skutečnost, že uvedená
nabídka splnila veškeré požadované obsahové i věcné náležitosti zákona
a zadávacích podmínek. Vzhledem k tomu, že k hodnocení byla pouze jedna
nabídka, hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídky, v souladu s § 79 odst. 6
zákona.
Změna jména jednoho z uchazečů
Od 1. ledna 2016 došlo k přejmenování názvu obchodní firmy ENVINET, a. s. na
název NUVIA, a. s. Identifikační údaj (IČO: 25506331 a sídlo uchazeče) společnosti
zůstaly nezměněny. Dokumenty dokládající tuto skutečnost jsou vedeny pod č. j. MV104632-39/VZ-2015.
Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna subdodavatelem.
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d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena,
Společná nabídka dvou uchazečů
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
se sídlem: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
IČO:
86652052
DIČ:
CZ86652052
a
NUVIA, a. s.
(do 31. 12. 2015 ENVINET, a. s.)
se sídlem: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
IČO:
25506331
DIČ:
CZ25506331
s celkovou nabídkovou cenou:

2 896 137,-Kč bez DPH na vstupu
2 944 000,-Kč s DPH na vstupu

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,
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,
Taková možnost nebyla využita.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

za zadavatele
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
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