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odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 99103-54/VZ-2015

Praha 30. května 2016

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná na základě § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
k nadlimitní veřejné zakázce
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky
2016-2019
s názvem zakázky „DNS Mobilní telefony 1/2016“
1. a) Identifikační údaje centrálního zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:
Kontaktní adresa:

B)

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7
00007064
za centrálního zadavatele
Ing. Stanislav Loskot
Česká republika - Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21, Praha 4

Zvolený druh zadávacího řízení:
Pro veřejnou zakázku bylo zvoleno v souladu s ustanovením § 21 odst. 1
písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 27 zákona otevřené zadávací
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řízení, v souladu s § 95 zákona pro dynamický nákupní systém. Pro výběr
nejvhodnější nabídky centrální zadavatel použil hodnotící kritérium nejnižší
nabídkové ceny.
C)

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky byly dodávky mobilních telefonů dle
požadavků veřejných zadavatelů v roce 2016.
Stálá pracovní skupina pro posuzování předběžných nabídek a otevírání
a hodnocení nabídek v dynamickém nákupním systému na svém jednání dne
20. května 2016 po dešifrování elektronických nabídek uchazečů zjistila, že
obdržela k posouzení 2 nabídky.
D) Vybraný uchazeč:
Centrální zadavatel uzavřel smlouvu pro DNS Mobilní telefony 1/2016
s uchazečem, který nejlépe splnil hodnotící kritérium vymezené v podmínkách
zadávacího řízení, kterým byla nejnižší nabídková cena.
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 2/266,
140 22 Praha 4 - Michle
IČO 60193336
S nabídkovou cenou 1 511 697,00 Kč bez DPH

E)

Identifikační údaje uchazečů včetně jejich nabídkových cen (dle pořadí
v jakém podali nejlepší nabídku):
1. O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 2/266
140 22 Praha 4 - Michle
IČO 60193336
S nabídkovou cenou 1 511 697,00 Kč bez DPH
2. T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 64949681
S nabídkovou cenou 2 073 345,00 Kč bez DPH
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Pozn.: Údaje požadované zákonem v ustanovení § 85 odst. 2 písm. e), f), g),
h) a i) centrální zadavatel neuvádí, neboť dané situace v zadávacím řízení
nenastaly.
za centrálního zadavatele
Ing. Stanislav Loskot

Elektronický podpis - 1.6.2016

3

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Stanislav Loskot
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.11.2016

