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Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírnění“,
Na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel vyhotovil k výše uvedené
veřejné zakázce zadané otevřeným řízením ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm.
a) zákona písemnou zprávu, která obsahuje:
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve
smlouvě:
• Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČO : 00007064, zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu
a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.;
• Předmětem veřejné zakázky je pilotní testování a technický návrh implementace
vybraného opatření na jednu/dvě dílčí hrozby vybrané na základě výstupu analytické
části. Opatření by mohlo například být ve formě detekčního a lokačního systému
zdroje rušení/vysílání replik signálu, anebo různá opatření na úrovni jednotlivých
komponent/vyšších celků GNSS přijímačů či změn v procesech zpracování OS
signálů.
• Smlouva byla uzavřena dne 28. července 2016 s vybraným uchazečem
společností CGI Czech Republic s.r.o. se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5,
IČO: 624 12 388 v částce 2 679 000 Kč.
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b) Zvolený druh zadávacího řízení :
Otevřené řízení - § 21 odst. 1 písm. a) zákona.
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:
CGI IT Czech Republic s.r.o.., IČO: 624 12 388, Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5.
Nabídka vybraného dodavatele splnila zadávací podmínky a odpovídá požadavkům
uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Celková nabídková cena v částce 2 679 000 Kč bez DPH je cenou nejvýše
přípustnou.
Vzhledem k tomu, že byla v rámci výběrového řízení podána 1 nabídka výše
uvedené společnosti, hodnocení v souladu s § 79 odst. 6 zákona nebylo provedeno.
Plnění bude realizováno prostřednictvím subdodavatele společností Nottingham
Scientific Limited (NSL) v oblasti poskytování služeb spojených s pilotním testováním
v období do 30. 5. 2017 v rozsahu 555 000 Kč.
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu:
•
nabídka č. 1 – CGI IT Czech Republic s.r.o., IČO: 624 12 388, Laurinova
2800/4, 155 00 Praha 5 s nabídkovou cenou 2 679 000 Kč bez DPH.
e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti:
Nedošlo k takovému vyloučení.
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 jednací řízení
bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:
Nebylo použito tyto druhy řízení.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Předmětné zadávací řízení nebylo zrušeno.
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i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění:
1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této
doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.
Veřejná zakázka nebyla zadána v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

JUDr. Petr Novák, Ph.D.
zadavatel

Elektronický podpis - 10.8.2016
9.8.2016

3

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Petr Novák, Ph.D.
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.4.2017

