MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

Čj. MV-140900-4/PO-PSM-2014

3. prosince 2014
Počet listů: 1
Počet příloh: 1/3

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ O POSOUZENÍ NABÍDKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
IČO zadavatele:
00007064
Sídlo zadavatele:
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat: brig. gen. Ing. František Zadina, náměstek GŘ HZS ČR
Veřejná zakázka s názvem: „Technická podpora IZS Operátor (GISelIZS AE)“
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-140900/PO-PSM-2014
Předpokládaná cena bez DPH:
1 239 669,42 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídky:
zakázka nebyla vyhlášena

Z důvodu vlastnictví zdrojových kódů aplikace GISelIZS AE, která je desktopovou
dispečerskou GIS aplikací, vytvořenou na míru firmou T-Mapy spol. s r.o., určenou pro
operační střediska HZS ČR, byla vyzvána společnost T-MAPY spol. s r.o. k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická podpora IZS Operátor (GISelIZS AE)“.
Zadavatel obdržel nabídku od uchazeče T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec
Králové IČ 47451084 dne 1. prosince 2014.
Hodnotící komise (dále též i „komise“) se sešla dne 1. prosince 2014, 12:00 hodin v sídle
zadavatele, na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce,
za účelem otevření obálek s nabídkami, posouzení úplnosti nabídek a jejich hodnocení.
Komise se sešla v počtu 3/3 členů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.
Všichni členové komise byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému
z členů nebo náhradníků členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to
bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod
podjatosti a toto písemně prohlásili (viz příloha - čestná prohlášení).
Komise konstatovala, že doručená nabídka byla zpracována v českém jazyce a podepsána
oprávněnou osobou. Komise provedla kontrolu úplnosti a posouzení nabídky. Uchazeč splnil
veškeré podmínky zadavatele a jeho nabídka byla posouzena jako vyhovující požadavkům
zadavatele. Členové komise, osoby odborné ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
nesouhlasí s nabídkovou cenou, která neodpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Na základě této skutečnosti byla vyzvána společnost T-MAPY spol. s r.o., k jednání o
realizaci veřejné zakázky, ceně a platebních podmínkách. Komise ukončila své první
jednání.

Druhé jednání bylo zahájeno 3. prosince 2014 v 14:00 hodin v sídle zadavatele s přizvaným
zástupcem uchazeče Mgr. Pavlem Trhoňem, který je oprávněn jednat ve věci veřejné
zakázky. Členové komise sdělili zástupci uchazeče nesouhlas s původní nabídkovou cenou,
která neodpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Uchazeč sděluje, že nabídková cena odpovídá poptávanému množství služeb, dle
technických podmínek a snížení nabídkové ceny je možné pouze na základě adekvátního
snížení objemu služeb. Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na snížení
objemu služeb dle řádku 6, kapitoly 3 přílohy č. 1 Kupní smlouva – Individuální úpravy SW
IZS Operátor, dle potřeb uživatelů z původního rozsahu 400 člověkohodin na 150
člověkohodin ročně. Zadavatel s tímto návrhem souhlasí, jelikož nemá vliv na kvalitu
základních poskytovaných služeb. Nová celková nabídková cena za nezměněný rozsah a
podmínky technické podpory činí:
Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH v Kč

Cena v Kč včetně DPH

1.214.876,03

21%

255.123,97

1.470.000,00

Dále se posouvá zahájení technické podpory na 12. 12. 2014. Podpora bude poskytována
do 12. 12. 2015.
Cena poskytnuté technické podpory bude hrazena na základě faktury — daňového dokladu
za poskytnutou technickou podporu vystavené v souladu s platebním kalendářem:

Datum fakturace

za provádění technické podpory
v období

1. 4. 2015
1. 7. 2015
1. 10. 2015
13. 12. 2015

12. 12. 2014 – 12. 3. 2015
13. 3. – 12. 6. 2015
13. 6. – 12. 9. 2015
13. 9. – 12. 12. 2015

Fakturovaná částka
v Kč včetně DPH
367.500,367.500,367.500,367.500,-

Ostatní ujednání z návrhu kupní smlouvy zůstávají zachovány.
Tato zpráva byla zpracována ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden výtisk obdrží zadavatel
a jeden výtisk obdrží uchazeč.

Dne 3. prosince 2014 jednání bylo ukončeno.
Za uchazeče:

………………v.r.……………………..
Mgr. Pavel Trhoň
Ředitel obchodu a marketingu
T-MAPY spol. s r.o.

Za zadavatele:

………………v.r……………………..
plk. Ing. Jan Brothárek
osoba odborná ve věci veřejné zakázky

………………v.r……………………..
pplk. Ing. Bohuslav Ježek
osoba odborná ve věci veřejné zakázky
………………v.r……………………..
Ing. Adam Bříza
oddělení veřejných zakázek

Předání zprávy o posouzení nabídky zadavateli

……………v.r………………..
brig. gen. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele
HZS ČR

