Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ24/2018 s názvem: „Dodávka softwarových licencí v rámci multilicenčních programů
společnosti Microsoft a souvisejících služeb“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování užívacích práv (licencí) k produktům firmy Microsoft v rámci
multilicenčních programů v cenové hladině A, včetně poskytování služeb spojených s využitím licencí firmy Microsoft.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
40.000.000,- Kč bez DPH, což činí 48.400.000,- Kč s DPH.
4. Použitý druh zadávacího řízení:
Zadavatel použil otevřené nadlimitní řízení v souladu s § 56 a násl. ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519

COMPAREX CZ s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, IČO: 63077124
6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519
8. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Zadavatel při hodnocení nabídek postupoval podle ustanovení § 114 a násl. ZZVZ a podle postupu popsaného v
zadávací dokumentaci. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kterou zadavatel
hodnotil podle nejnižší nabídkové ceny = Výše slevy z oficiálního ceníku MPSA všech produktů Microsoft (stanovené
v procentech a zaokrouhlené na dvě desetinná místa). Po hodnocení nabídek byla provedena elektronická aukce
(dále „eAukce“). K realizaci eAukce bylo využito eAukčního systému PROEBIZ.
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Tato zakázka nebude realizována prostřednictvím poddodavatelů.

Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
ČESKÝ ROZHLAS

