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MINISTERSTVO
VNITRA
~ESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK
VEØEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele:
IÈO zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávnìná

jednat:

Veøejnázakázka s názvem:
Evidenèní èíslo veøejné zakázky:
Pøedpokládaná cena bez DPH:
Lhùta pro podání nabídky:

Odbor centrálních informaèních systémù MV
00007064
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSÈ 170 34
Ing. František Varmuža
"Rekonfigurace SAN"
11_00335
999 000,- Kè
11 dní

I.

Uveøejnìní výzvy
Výzva k podání nabídek byla uveøejnìna dne 19. èervence 2011 na elektronickém tržišti AllyTrade.

II.

Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tyto nabídky v tomto poøadí:

III.

Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost
Hodnotící komise (dále též jen "komise") se sešla dne 19. srpna 2011 v 8:15 hodin v místnosti
è. 432, Olšanská 4, Praha 3, na základì svolání zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím
se k výše uvedené veøejné zakázce, za úèelem posouzení úplnosti nabídek a jejich hodnocení.
Složení komise - èlenové:

Jméno, pøípadnìjména, a pøijmení
Ing. Vladimír Oaráni
Ing. Petr Š•astný
Bc. Michaela Krýsová

Pracovnízaøazení
vedoucí oddìlení
správce operaèníhosystému
referent

Komise se sešla v Doètu 3 èlenù a je usnášeníschoDná.
Hodnotící komise rozhoduje vìtšinou hlasù pøítomných èlenù nebo náhradníkù.

IV.

Nepodjatost èlenù komise
Všichni èlenové komise podepsali na svém prvním zasedání èestné prohlášení o nepodjatosti
a byli pouèeni o tom, že vznikne-Ii dùvod k podjatosti nìkterému z èlenù nebo náhradníkù èlenù
hodnotící komise, je tento èlen nebo náhradník povinen to bezodkladnì oznámit zadavateli.
Žádnému z èlenù hodnotící komise nevznikl dùvod podjatosti a toto písemné prohlášení uèinili.

V.

Posouzení nabídek
Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídek jednotlivých èástí veøejné zakázky
z hlediska splnìní zákonných požadavkù a požadavkù zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
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Posouzení úplnosti doruèených nabídek spoèívalo v provedení kontroly údajù a dokladù, které byly
povinnou souèástí nabídky.
Tìmito údaji a doklady jsou:
. požadované plnìní
. nabídková cena
. doklady prokazující kvalifikaèní pøedpoklady
. èestná prohlášení

Z hodnocení nebyla vylouèena žádná nabídka.
VI.

Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení uvedeném v bodì IV. Hodnocení
nabídek bylo provedeno dle pøidìlených poøadovýchèísel.
Nabídky byly hodnoceny dle následujícího hodnotícího kritéria:

.
VII.

VIII.

nabídková cena

Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnìjší byla vyhodnocena nabídka è. 1.

Èislo nabidky

Nabidková cena

1

1 188000,- Kè s DPH

2

1 193472,- Kè s DPH

Poznámky hodnotitele/hodnotící
žádné

komise

V Praze dne: 19. srpna 2011

Ing. Vladimír Daráni
pøedseda hodnotící komise

Pøedánízprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

V Praze dne:
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