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Protokol o posouzení kvalifikace

Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

IČ zadavatele:

0007064

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Ŕíha, ředitel odboru Hlavního architekta
eGovernment
Veřejná zakázka:

„Hlavní architekt“

sepsaný dne 4. června 2012 při prvním jednání hodnotící komise, jejímž úkolem bylo
posoudit kvalifikaci uchazečů podle § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
I. Složení hodnotící komise
Na první jednání hodnotící komise – posouzení kvalifikace uchazečů - se dostavili:
Člen

Útvar

1. Mgr. Josef Svoboda

Odbor Hlavního architekta eGovernment

2. Ing. Ondřej Menoušek

Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment

3. Ing. Jitka Jandáková

Odbor Hlavního architekta eGovernment

4. Petr Prošek

Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

5. Bc. Marcela Christová

Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

Všichni členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti.
Hodnotící komise se sešla v počtu 5 členů, což splňuje požadavky § 75 odst. 3 zákona.
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II. Náplň druhého jednání hodnotící komise
Hodnotící komise si zvolila ze svých
a místopředsedkyni Ing. Jitku Jandákovou..

řad

předsedu

Mgr.

Josefa

Svobodu

Hodnotící komise posoudila splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků stanovených
v souladu se zákonem, tzn.:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona nebyly
zadavatelem požadovány
d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Hodnotící komise přijala od zadavatele jednu nabídku uchazeče IGOS CONSULTING, a.s.
Komise posoudila kvalifikaci tohoto uchazeče následovně:

Nabídka č.

1

Uchazeč splnil:

Obchodní firma nebo název,
resp. jméno a příjmení: IGOS CONSULTING, a.s.
Sídlo, resp. bydliště:
U trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Právní forma :
akciová společnost
resp. RČ nebo datum. narození:
Místo podnikání:
IČ, DIČ:
27396347
Základní kvalifikační předpoklady:

ano

ne

Profesní kvalifikační předpoklady:

ano

ne

Technické kvalifikační předpoklady:
Nabídka byla hodnotící komisí vyřazena:

ano
ANO

ne
NE

V rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč IGOS CONSULTING, a.s.
v nabídce předložil veškeré požadované doklady k prokázání kvalifikace. V živnostenském
rejstříku je uveden seznam statutárních orgánů v počtu 3 osob – jmenovitě Katarína
Majerčíková, Bohumil Smetana a Adam Laštovka. Uchazeč tuto skutečnost dokládá čestným
prohlášením, ve kterém mimo jiné uvádí, že společnost IGOS CONSULTING, a.s. požádala
o výmaz pana Bohumila Smetany, jako člena představenstva z živnostenského rejstříku
a jakmile budou údaje aktualizovány, předloží zadavateli výpis z živnostenského rejstříku
nově. Čestné prohlášení je datováno k 6. únoru 2012.
Hodnotící komise konstatuje, že uchazeč IGOS CONSULTING, a.s. splnil veškeré náležitosti
§ 59 zákona. Nicméně došla k závěru, že požádá v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona uchazeče o informaci o stavu aktualizace Živnostenského rejstříku, případné
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předložení již aktualizovaného dokumentu, tak aby bylo naplněno ustanovení § 58 odst. 1
zákona.
Lhůta pro doručení informace o stavu aktualizace Živnostenského rejstříku a případné
doložení aktualizovaného dokumentu byla stanovena v souladu s § 59 odst. 4 zákona
na 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči.

Pořadové číslo nabídky
-

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí
vyřazeny pro nesplnění kvalifikace
Nebyla taková nabídka.

Členové/náhradníci hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených
údajů.
V Praze dne 4. června 2012 v 10.00 hod.

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Mgr. Josef Svoboda

Obchodní firma, ke
které je člen
hodnotící komise
v pracovněprávním
či obdobném
vztahu
AEG

Číslo OP/
OEČ člena
hodnotící
komise

Datum
podpisu
jednání

Ing. Ondřej Menoušek

REG

4.6.2012

Ing. Jitka Jandáková

AEG

4.6.2012

Petr Prošek

VZ

4.6.2012

Bc. Marcela Christová

VZ

4.6.2012

Podpis

4.6.2012
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Záznamy o nahlížení uchazečů do Protokolu o posouzení kvalifikace a pořízení výpisu
nebo jeho opisu

Uchazeč

Datum

Pořízení
výpisu, opisu

Podpis

A/N
A/N
A/N
A/N
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