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ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064, DIČ:CZ00007064

Zastoupená
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.
ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání
Kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
dále jen zadavatel
Č.j. MV-104624-36/VZ-2015
V Praze 10. října 2016

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Veřejná zakázka: „Informační systém pro podporu posouzení rizika,

územního plánování, organizace zásahu IZS a varování
obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné
látky“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení, sepsal tuto
písemnou zprávu:
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednána ve
smlouvě:
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČO: 00007064, zastoupená JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky a podpůrného informačního
systému pro podporu analýzy rizika, územního plánování, havarijního plánování,
organizace zásahu IZS, dále pak bude využitelný v územním plánování a pro
zlepšení varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné
látky.
Veřejná zakázka na služby.
CPV kód a název: 73100000-3 Výzkum a experimentální vývoj.

Cena sjednaná ve smlouvě:
1 950 000,- Kč bez DPH na vstupu.
b) zvolený druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení podle § 27 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:
Vybraný uchazeč:
TLP, spol. s.r.o.,
Nučická 1746/9, PSČ 100 00 Praha 10,
IČO 430 03 923.
Důvodem přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči je skutečnost, že nabídka
splnila veškeré požadované obsahové i věcné náležitosti zákona a zadávacích
podmínek veřejné zakázky a při posouzení veřejné zakázky vyhověla zadavateli.
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
Pořadové číslo obálky
Obchodní firma /název/ jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Nabídková cena

1
TLP, spol. s.r.o.
Nučická 1746/9, PSČ 100 00 Praha 10
Společnost s ručením omezeným
430 03 923
1 950 000,- 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
jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

Nebyla využita taková možnost.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

za zadavatele
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
ředitel odboru bezpečnostního
výzkumu a vzdělávání

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:

Ing. Pavel Krča
974 816 737
pavel.krca@mvcr.cz
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