POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Č.j. PPR-31616-30/ČJ-2015-990656
Praha 2. června 2016
Počet listů: 2

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
o veřejné zakázce dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Název veřejné zakázky
Vybudování Národní kontrolní autority NKA – opakované vyhlášení
Předmět veřejné zakázky
Předmět zakázky Vybudování Národní kontrolní autority (dále jen „NKA“) je vybudování
komponenty kontrolní a verifikační části systému pro práci s elektronickými veřejnými doklady
s biometrickými prvky, která představuje platformu určenou pro mezinárodní provoz a rozšířenou
o podporu správy dat nezbytných pro verifikaci dokladů a autentizaci jejich držitelů na
podřízených inspekčních systémech. Tento systém je dále označován jako „NKA“. Zakázka
zahrnuje následující komponenty:
a) komplexní dodávka HW a SW centrálních komponent NKA (hlavní, záložní a
testovací instance),
b) dodávka ovládacích konzolí, kde kromě všech instancí NKA budou dodány rovněž
stanice pro administraci hlavní a testovací instance,
c) dodávka kompletního testovacího inspekčního systému,
d) vytvoření/úprava bezpečnostní a provozní dokumentace NKA,
e) proškolení obsluhy systému, podpora zavedení do praxe,
f) provedení certifikace NKA dle ISO 27001,
g) poskytnutí služeb technické podpory na dodané zařízení do 30. dubna 2017,
Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: ovzslzpp@pcr.cz

h) pojištění dodaněného zařízení do 30. dubna 2017.

Zvolený druh zadávacího řízení:
Zadávání veřejné zakázky na základě ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona.
Cena sjednaná ve smlouvě:
7 804 800,00 Kč bez DPH, 9 443 808,00 Kč s DPH.
Vybraný uchazeč:
secunet Security Networks AG
Kronprinzenstraße 30
451 28 Essen
Německo
IČO: DE 41600846 / DE 812132148
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena s DPH
Délka záruční doby v měsících
Délka realizace zakázky v měsících

7.804.800,00 Kč
9.443.808,00 Kč
48 měsíců
1 měsíc

Žádná část veřejné zakázky nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
Ostatní uchazeči:
ALWIL Trade, spol. s. r. o.
Průběžná 76
100 00 Praha 10
IČO: 16188641
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena s DPH
Délka záruční doby v měsících
Délka realizace zakázky v měsících

18.746.236,00 Kč
22.682.945,56 Kč
36 měsíců
8 měsíců

Hodnotícím kritérium
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 78 odst. 1 písm.
a) zákona.
Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Mgr. Jaromír Bischof v. r.
zástupce zadavatele

