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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle § 80 odst.) 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“)

1. Název zakázky: “RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ZÁZNAMOVÝCH
A PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ PRO ROK 2012“
2. Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-75669/VZ-2011 (IS VZ US: 60066375)
3. Číslo části veřejné zakázky: -

4. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele2

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele

Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

Jméno(-a) a příjmení
osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Zdeněk Kroupa, ředitel odboru programového financování

5. Seznam posuzovaných nabídek

p.č.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce3

IČ/RČ/datum
narození dodavatele/
zájemce

2.
3.

Uchazeč č. 2

Datum podání nabídky

16.11.
2011
21.11.
2011

Uchazeč č. 3

1

Čas podání nabídky

12:26
08:40

4.

Uchazeč č. 4

16.11.
2011

08:20

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
p.č.

1.

Obchodní firma/název/
zájemce

Uchazeč č. 1

Důvod vyřazení nabídky
Uchazeč ve své nabídce neprokázal:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.
1 písm. a) až l) zákona.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.
a) a b) zákona.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona.
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56
odst. 4) a odst. 5) zákona.

7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Všechny posuzované nabídky splnily podmínky stanovené zadavatelem a požadované zákonem. Jediným hodnotícím kritériem předmětu plnění veřejné zakázky byla
nejnižší nabídková cena.
Dodavatel

2.

Uchazeč č. 2

3.

Uchazeč č. 3

4.

Uchazeč č. 4

nabídková cena
(v Kč bez DPH, s DPH)
7 543 485,909 052 183,088 717 207,6510 460 649,188 084 797,539 701 757,04-

2

8. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek v předběžném hodnocení

Pořadí
nabídky

9.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/zájemce

1.

Uchazeč č. 2

2.

Uchazeč č. 4

3.

Uchazeč č. 3

Nabídková cena uchazeče
(v Kč bez DPH, s DPH)

7 543 485,909 052 183,088 084 797,539 701 757,048 717 207,6510 460 649,18-

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace
vůči níž je člen
hodnotící komise
v pracovněprávním
či obdobném vztahu

RČ/číslo
OP/OEČ
člena
hodnotící komise

Datum podpisu zprávy

Ing. Petr ŠKOPEK

GŘ HZS ČR

5.12. 2011

Mgr. Leopold HÜBNER

GŘ HZS ČR

5.12. 2011

Ing. Peter DAŇKO

OVZ CN MV

5.12. 2011

Petr PROŠEK

OVZ CN MV

5.12. 2011

Ing. Pavel KRČA

OVZ CN MV

5.12. 2011

Podpis

10. Ostatní informace
V rámci této veřejné zakázky na „RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY
ZÁZNAMOVÝCH A PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ PRO ROK 201 “ byly podány tři nabídky
v elektronické podobě a jedna nabídka v listinné podobě. Jedna z nabídek podána
elektronicky byla komisí vyřazena a zadavatel uchazeče vyloučil z výběrového řízení.
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Tři nabídky splnily kvalifikační předpoklady a zadavatelem stanovené požadavky a
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou
zakázku jako otevřené řízení podle § 21 odst.1 písm. a) zákona s úmyslem uzavření
rámcové smlouvy se 4 uchazeči na dobu určitou s tím, že hodnocení bude
provedeno prostřednictvím e-aukce dle § 97 zákona. Z tohoto důvodu hodnotící
komise provedla předběžné hodnocení a doporučuje zadavateli vyzvat uchazeče
v pořadí 1.- 3. k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce.
Výzva musí být zaslána uchazečům elektronickými prostředky a musí obsahovat
veškeré informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro provedení elektronické aukce (viz zadávací podmínky této veřejné zakázky).

11. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

4

Zdeněk Kroupa

Informace o nahlížení do zprávy

Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do
zprávy

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
organizace vůči níž je osoba, která nahlédla do zprávy v pracovněprávním či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí do
zprávy

Náklady
za výpis/opis
v Kč

Podpis
osoby,
která nahlédla do
zprávy

