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OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
DODAVATELE
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení
o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623,
7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623 zavedený zadavatelem Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná (dále jen
„Centrální zadavatel“)
tímto oznamuji:
že v zadávacím řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek, jenž byla dle § 141 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)
odeslána všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému za účelem zadání
veřejné zakázky s názvem DATA_DF PL_2621 (dále jen „Veřejná zakázka“), byla jako dodavatel této
Veřejné zakázky vybrána společnost ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3,
Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 (dále jen „Vybraný dodavatel“).
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel je dodavatelem zařazeným v příslušné části DNS KIVS, a tedy i prokázal splnění
kvalifikace pro Veřejnou zakázku. Jeho nabídka splnila zákonné podmínky, jakož i podmínky
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stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, a neobsahuje neodůvodněnou mimořádně
nízkou nabídkovou cenu.
Centrální zadavatel neprovedl hodnocení nabídek účastníků, neboť Vybraný dodavatel je jediným
uchazečem o Veřejnou zakázku a jediným účastníkem zadávacího řízení.
S ohledem na výše uvedené byla v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ jako nejvhodnější vybrána nabídka
Vybraného dodavatele a tento byl vybrán jako dodavatel Veřejné zakázky.
Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 a násl. ZZVZ.
Písemné námitky musí být Centrálnímu zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.
Centrální zadavatel oznamuje, že v souladu s § 141 odst. 4 ZZVZ může před uplynutím lhůty pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 242 odst. 2 ZZVZ uzavřít smlouvu
s Vybraným dodavatelem, neboť Veřejná zakázka je zadávána v dynamickém nákupním systému.

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti Vybraného dodavatele
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Příloha č. 1
Základní a profesní kvalifikační předpoklady
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Osvědčení - Český telekomunikační úřad
Technické kvalifikační předpoklady
Seznam významných služeb

Osvědčení o poskytnutí významné služby

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti
Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
zadavatele a splnění požadavků stanovených v ust. §
68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

Listina vydána dne
09. 08. 2012
12. 09. 2012

Listina ověřena dne
09. 08. 2012
20. 09. 2012

Listina vydána dne

Listina ověřena dne

Splněno
24. 08. 2012
27. 08. 2012
28. 08. 2012
04. 01. 2012
01. 07. 2012
24. 07. 2012
17. 07. 2012
26. 07. 2012

x
x
x
x
x
x
x
x
x

12. 10. 2012

x

12. 10. 2012

x

Centrální zadavatel dne 24. 10. 2012 na základě Rozhodnutí o zařazení do dynamického nákupního
systému v souladu s ust. § 94 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
č.j.: MV-84184-7/SIK5-2012, rozhodl o zařazení Vybraného dodavatele do dynamického nákupního
systému s názvem: „Poskytování služeb KIVS – 2013 – 2017“ – část 2. DNS.
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