POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Čj.: PPR-31616-23/ČJ-2015-990656
Praha 24. března 2016
Počet listů: 2

Protokol o jednání hodnotící komise
ve věci veřejné zakázky realizované dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) na akci:
„Vybudování Národní kontrolní autority NKA“
Hodnotící komise (dále jen „komise“), která byla zadavatelem pověřena i otevíráním obálek
podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a posouzením kvalifikace podle ustanovení § 59 odst. 3
zákona, se sešla na základě ustanovení § 75 odst. 1 zákona na svém prvním jednání dne 24.
03. 2016 v 10:00 hodin. Komise byla jmenována Rozhodnutím zadavatele o jmenování
hodnotící komise dne 16. 03. 2016.
Na tomto jednání komise zvolila za svého předsedu Ing. Kamilu Teřlovou z OVZ SLZ PP ČR a
za místopředsedu plk. Mgr. Petra Malovce z ŘSCP SOH.
Komise pracovala ve složení:
Členové:

Ing. Kamila Teřlová, OVZ SLZ PP ČR
Ing. Veronika Hamplová, OVZ SLZ PP ČR
plk. Mgr. Petr Malovec, ŘSCP NSC OH
pplk. Ing. Karel Draganov, OIPIT PP ČR
Daniel Dušek, OMTZ SLZ PP ČR

V rámci jednání byli všichni členové komise seznámeni se zadáním veřejné zakázky
„Vybudování Národní kontrolní autority NKA“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., se
seznamem doručených nabídek a následně podepsali všichni její členové čestné prohlášení.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky.

Nádražní 16
150 05 Praha 5

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

Následně po otevření obálek komise přistoupila k posouzení kvalifikace dle ustanovení § 59
zákona. Průběh a výsledky posouzení kvalifikace jsou uvedeny v protokolu o posouzení
kvalifikace č.j. Č.j PPR-31616-21/ČJ-2015-990656.
Do posouzení a hodnocení postoupily obě nabídky. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je
uveden v Č.j: PPR-31616-22/ČJ-2015-990656.
Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona –
kritérium ekonomická výhodnost nabídky
Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem secunet Security Networks AG.,
Kronprinzenstraße 30, 451 28 Essen, Německo, IČO: DE 41600846 / DE 812132148.
Komise skončila a podepsala dne 24. 03. 2016 v 11:30 hodin.
Se závěrem souhlasí a svými podpisy stvrzují:
Ing. Kamila Teřlová v. r.

…………………….

Ing. Veronika Hamplová v. r.

……….……………

plk. Mgr. Petr Malovec v. r.

…………………….

pplk. Ing. Karel Draganov v. r.

……….……………

Daniel Dušek v. r.

…………………….

