POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Čj.: PPR-31616-22/ČJ-2015-990656
Praha 24. března 2016
Počet listů: 2
Počet příloh: 1/1

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
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“
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 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

Převzala nabídky níže uvedených uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace dle
ustanovení § 59 zákona k posouzení nabídky dle ustanovení § 76 a § 77 zákona.
Seznam posuzovaných nabídek
Obchodní
firma/název/jméno/příj
mení uchazeče

IČ/RČ/dat
um
narození
uchazeče

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídk
y

1

ALWIL Trade, spol. s. r. o.

16188641

24. 3. 2016

07:05

2

secunet Security Networks
AG

DE41600
846

Číslo
nabídky

24. 3. 2016

08:10

Součástí nabídek bylo rovněž dle ustanovení § 68, odst. 3:
- písm. a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním,
funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- písm. b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
- písm. c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Nádražní 16
150 05 Praha 5

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

Komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona.
Komise dále posoudila v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona výši nabídkové ceny
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč secunet Security Networks AG, splnil veškeré zákonné požadavky a požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Cena za předmět plnění je dle vyjádření
odborných členů komise obvyklá v čase a místě plnění.
Uchazeč ALWIL Trade, spol. s. r. o., splnil veškeré zákonné požadavky a požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Cena za předmět plnění je dle vyjádření
odborných členů komise obvyklá v čase a místě plnění.
Poté komise přistoupila k hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 79 zákona.
Nabídky byly hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona – kritérium ekonomická
výhodnost nabídky
Hodnotící komise poté v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovila pořadí
nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek takto:
Pořadí

Č. nabídky

1.

2

2.

1

Uchazeč

secunet Security
Networks AG
ALWIL Trade, spol. s.
r. o.

IČO

Ekonomická
výhodnost viz
příloha

DE41600846

100 bodů

16188641

42,06 bodů

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem secunet Security Networks AG,
Kronprinzenstraße 30, 451 28 Essen, Německo, IČO: DE 41600846 / DE 812132148.
Smlouva bude uzavřena na částku 7.804.800,00 Kč bez DPH tj. 9.443.808,00 Kč včetně DPH.
Výše uvedený názor přijala komise jednomyslně.
V Praze dne 24. 03. 2016 v 11:15 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.

…………………….

