PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce: „IT vzdělávání zaměstnanců NÚKIB“

Zadavatel o shora uvedené veřejné zakázce vyhotovil v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto písemnou zprávu:
1. Označení zadavatele:
Název:
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Sídlo (adresa): Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00
IČO:
05800226
Zastoupená:
Mgr. Pavel Král, ředitel Odboru právního
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je IT vzdělávání zaměstnanců NÚKIB.
Zadavatel rozdělil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na 3 části:
Část 1 – IT bezpečnost a hacking
Část 2 – programování, projektové řízení a operační systémy
Část 3 – běžné kancelářské programy
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1
zadávacího řízení bude realizace odborných kurzů týkajících se IT bezpečnosti a hackingu, a to dle
potřeb zadavatele.
Část 2 zadávacího řízení byla zrušena, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení
neobdržel žádnou nabídku.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 3
zadávacího řízení bude realizace odborných kurzů zaměřených na běžné kancelářské programy, a to
dle potřeb zadavatele.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Část 1 – IT bezpečnost a hacking
Celková cena bez DPH Kč 3 400 000,--

Část 3 – běžné kancelářské programy
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Celková cena bez DPH Kč 650 000,-4. Použitý druh zadávacího řízení:
Jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku dle § 56 zákona – otevřené řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Část 1 – IT bezpečnost a hacking
Dodavatel č. 1:
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha10
63911035

Část 3 – běžné kancelářské programy
Dodavatel č. 1:
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha10
63911035

Dodavatel č. 2:
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
47676795

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění jeho výběru:
Část 1 – IT bezpečnost a hacking
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha10
63911035

Nabídka vybraného dodavatele splnila veškeré požadavky zadavatele a zákona. Na výše uvedenou část
zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka.
Část 3 – běžné kancelářské programy
obchodní firma:
sídlo:
IČO:

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
47676795

Nabídka vybraného dodavatele splnila veškeré požadavky zadavatele a zákona. Dle výsledků
hodnocení je nabídka dodavatele dle stanoveného hodnotícího kritéria – nabídkové ceny bez DPH
ekonomicky nejvýhodnější.
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8. Označení poddodavatelů:
Poddodavatelé nejsou známi.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nebyla podána nabídka na část 2.
10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.

V Brně dne 16. 8. 2018

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Král
Datum: 2018.08.16
11:12:44 +02'00'
___________________________________
Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost
Mgr. Pavel Král
ředitel Odboru právního
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